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ÖNSÖZ 

Tarih, geçmişten günümüze farklı medeniyetlere, toplumlara evsahipliği ya-

parak toplumun temel yapı taşlarının oluşmasında etkili olmuştur. Bu yapı taşları 

arasında toplumda var olan din, aile, kültür, sosyal ve ekonomik yapılar gibi birçok 

konu bulunmaktadır.  

Bu araştırmada 348 Numaralı Tarsus Şerʻiyye Sicilinin transkripsiyonu ve 

değerlendirmesi yapılarak belgelere dayanan açıklamalar ışığında toplumda var olan 

din, aile, kültür, sosyal ve ekonomik yapısı hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca, Tar-

sus Şerʻiyye Sicilleri yerel tarih araştırmalarında ve bölgenin hukukî, sosyal ve ikti-

sadî yapısı ile ilgili araştırmalarda önemli görülüp incelenmektedir. 

İncelenmesi yapılmış olan 348 Numaralı Tarsus Şerʻiyye Sicili H. 1315-1316 

/ M. 1897-1898.1898/1899 tarihleri arasında mahkemeye yansıyan olayları kapsa-

maktadır. Söz konusu sicilin asıl nüshası Ankara Milli Kütüphane’de 348 numarayla 

kayıtlıdır. 

 Çalışmanın Giriş Bölümü’nde, Tarsus’un; adı, tarihi, coğrafî konumu, 

İslâmiyet öncesi dönemde Tarsus, İslâmiyet sonrası dönemde Tarsus, Selçuklular ve 

Osmanlılar döneminde Tarsus başlıkları altında Tarsus ile ilgili genel bilgiler veril-

miştir. 

Çalışmanın Birinci Bölümü’nde, Osmanlı Devleti’nin hukukî yapısı hakkında 

bilgi verilmiştir. Şerʻiyye sicilleri başlığı altında açıklamalar verildikten sonra 

şerʻiyye sicilleri kapsamındaki belgeler, başka makamlara gönderilen ve sicillere 

kaydedilen belgeler, başlıklar halinde açıklanmıştır. Ayrıca bu bölümde şerʻiyye si-

cillerinin tarihî seyri ve Osmanlı Devleti’ndeki önemi, sicillerin bugünkü durumu ile 

ilgili olarak açıklamalar yer almıştır.  

Çalışmanın İkinci Bölümü’nde, 348 Numaralı Tarsus Şerʻiyye Sicillerinin 

orijinal olarak Osmanlı Türkçesi’nden günümüz Türkçesine transkripsiyonlu şekilde 

çevrilmiş hâli, belgelerin genel özellikleri ve değerlendirilmesi ile hükümlerin özetle-

ri bulunmaktadır. Belgenin tamamı 65 sayfa olup baştan birkaç sayfa ve 50. sayfa 

eksiktir. 

Sicilde yer alan belgelerin tamamı incelenip transkripsiyonu yapılarak belge-

ler değerlendirilmiştir. Belgelerde bulunan hükümler özet olarak tablo şeklinde ve-
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rilmiştir. Bu belgelerde genel manada mahkemeye intikal eden da‘valar: Kaybolan 

veya çalınan hayvanlar ile alakalı husûslar, verâset da‘vaları, borç ve alacaklar, nikâh 

ve talâk, ailevî anlaşmazlık da‘vaları, mülk alım satım ve bununla alakalı ihtilaflar, 

vasîlik da‘vaları, askerde vefat edenlerin mirâs dav‘aları, vakıf ve katl da‘valarıdır. 

Transkripsiyonunu yaptığımız bu belgelerde otuz kayıp mal da‘vası, on verâset-

da‘vası, yedi borç ve alacak da‘vası, dört mülk da‘vası, sekiz nikâh, talâk ve vasîlik-

da‘vası, vakıf ve katl da‘vaları olmak üzere yetmiş kadar mahkeme kararı tespit 

edilmiştir.  

Çalışmanın Üçüncü Bölümü’nde, 348 Numaralı Tarsus Şerʻiyye Sicilinin de-

ğerlendirme bölümüne yer verilerek sicillerde geçen sosyal hayat, aile, boşanma, 

vesâyet, verâset, gayrimüslimler, camî, medrese ve vakıflar, ekonomik hayat başlık-

ları altında sicilde geçen borç da‘vaları, eşyalar, hayvanlar ve hayvan fiyatları, mes-

lek grupları tablo şeklinde verilmiştir. Ayrıca sicilde adı geçen mahâlle, karye, 

vilâyet, sancak, kazâ, nâhiye, bucak isimleri tablo şeklinde verilmiştir. Ayrıca devlet 

görevlileri ve askerî görevlilerde tablo şeklinde verilmiştir.  

Bu tezin hazırlanma sürecinde başta, çalışmama zaman ayırıp rehberlik eden 

danışman hocam Sayın Dr. Öğr. Üyesi. Nurullah KARTA olmak üzere, kaynak ko-

nusunda kütüphanesinden faydalandığım değerli hocam, Sayın Doç. Dr. Rahmi TE-

KİN’e, çalışmanın belirlenmesinde ve araştırılmasında vakitlerini ayıran ve destekle-

rini eksik etmeyen değerli hocalarım Sayın Doç. Dr. Yakup KARATAŞ, Sayın Dr. 

Öğr. Üyesi. Eyüp KUL, Sayın Dr.Öğr. Üyesi. Ercüment TOPUZ, Sayın Arş. Gör. 

Harun AYDIN hocalarıma, desteklerini eksik etmeyen değerli aileme ve çalışmama 

katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim. 

Ümran Namaz 

2019 - Van
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GİRİŞ 

Şerʻiyye sicilleri, hukukî konuların temelini teşkil etmektedir. Şerʻiyye sicil-

leri’ndeki belgeler; hukuk kurallarını anlamak ve açıklamak, geçmişte var olan pek-

çok konunun öğrenilmesini ve günümüzde var olan yapıların temellerinin bilinmesini 

sağlamak açısından önem arz etmektedir. Hukukî müesseselerin gelişme ve genişle-

me temellerine değinmek konuya kronolojik olarak açıklık getirecektir. 

Sicillerin transkripsiyonuna dayalı birinci elden kaynak mâhiyetinde olan 

olayların vuku bulduğu tarihler, durumlar, şahsiyetler, münasebetler; o dönemin 

içinde bulunmuş olduğu koşullar çerçevesinde değerlendirilerek günümüze tarihî 

bilgiler sunmuştur. Şerʻiyye sicilleri, ayrıca, bölgesel alan araştırmalarında bölgenin 

geçmiş dönemlerini ayrıntılı bir şekilde değerlendirme olanağı vermiştir. 

Şerʻiyye sicilleri sadece ait olduğu toplumun değil civar bölgenin de toplum-

sal yapısı hakkında bilgiler vermektedir. Dönemin vermiş olduğu bilgiler dâhilinde 

toplumsal yapının geniş yelpazelerini görmek mümkündür.  

 Tarsus, hem tarihî dönemelerde hem de Osmanlı Devleti egemenliğinde 

önemli bir idarî yapı olarak varlığını devam ettirmiştir. Coğrafî konumu ve sınırları 

bu durum üzerinde etkili olmuştur.  

Tarsus Şerʻiyye Sicilleri’ne dayanarak elde edilen bilgiler tarihi, siyasî, sos-

yo-ekonomik, dini konular ve çalışmalar açısından önem teşkil etmektedir. Bundan 

evvel Tarsus şehrinin adı, tarihi, coğrafî konumu ve önemine değinmek ayrıca Tar-

sus’u siyasî dönemler içinde; İslâmiyet öncesi ve sonrası, Selçuklu Dönemi ve Os-

manlı Döneminde Tarsus olarak kronolojik dönemler halinde sınıflandırmak, belge-

lerin oluşturulmuş olduğu döneme ait bilgilerin temin edilmesi açısından önemlidir.  

Osmanlı Devleti’nde hukukî yapıyı, buna bağlı alt yapıları başlıklar halinde 

belirtmek, şerʻiyye sicillerinin hukukî yapı içerisindeki yeri ve önemi açısından ayrı-

ca gereklidir. Şerʻiyye sicilleri, Osmanlı Devleti’nde önemlidir. 348 Numaralı Tarsus 

Şerʻiyye Sicilinin genel özellikleri ve transkripsiyonu ile hükümlerin özetleri ışığında 

Osmanlı Devleti’nde hukukî yapıyı anlamak ve değerlendirmek mümkündür. 
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1. Tarsus 

Tarsus’un tarihi, adı ve coğrafî konumu gibi başlıklara değinmek şehrin 

yapısı hakkında bilgiler elde edilmesini sağlayacaktır. 

 1.1. Tarsus Tarihi 

Anadolu, tarihin ilk dönemlerinden günümüze kadar, on binlerce yıldan bu 

yana insanoğlunun yaşamını sürdürdüğü önemli bir yerdir (Baykara, 2015:13).  Tar-

sus, Çukurova’nın güneybatısında Toroslar’ın güneyinde bulunan, düz bir coğrafya-

da yer almaktadır.  Bu coğrafyaya yakın  (Cydnos, Berdan) olarak geçen Tarsus Çayı 

bulunur (Bilgili, 2011:111). Ayrıca, Tarsus Çayı Ortaçağ’da Nahr Baradin olarak 

isimlendirilmiştir. Bu isim, günümüzde ise bazen Berdan Suyu veya Karasu olarak 

geçmektedir (Darkot, 1997:18). Üç önemli coğrafî etken Tarsus şehrinin tarihinin 

oluşmasını sağlamıştır. Birincisi; Kilikya Ovası’nın çevre bölgelerle bağlantısı, ikin-

cisi; Kydnos Nehri ve nehrin denizle olan bağlantısı, üçüncüsü; Akdeniz coğrafyası 

için önemli olan Toros Dağları’nın çevredeki önemli noktalar ile olan bağlantısını 

sağlayan geçidi olan Kilikya bölgesine hâkim noktada yer alması bölgenin önemini 

ve tarihî değerini belirlemiştir (Ramsay, Zoroğlu, 2000: 13-14). 

Tarsus, Çukurova’nın en eski ve en önemli şehirlerinden biri olarak ilk çağ-

lardan itibaren önemli bir yerleşme alanı olmuştur (Bilgili, 2001:1). Ayrıca en eski 

yerleşim yeri olmasının yanı sıra Tarsus’un kurulmuş olduğu yer ve adı değişmemiş-

tir. İlk yerleşim yerinin Gözlü Tepe olarak bilinen yerde olduğu bilinmektedir. Tar-

sus, tarihî kaynaklara ilk olarak Tarsos olarak geçmiştir. Zaman içerisinde Lâtince 

Tarsus olarak bu son şeklinde kalmıştır. Tarsus’u ilk başta kimlerin kurduğu konu-

sunda bir kesinlik olmasa da rivâyetlere göre Âdemoğlu Şit’in kurduğu ifâdeleri 

geçmektedir (Darkot, 1997:18). Adana’nın kurulmasında, Bizanslı İstefan’nın Tarsus 

ile savaşan Adanaos ve Saros adlı kardeşlerin etkili olduğu söylenmektedir (Ener, 

1961:13). Tarihte Tarsus’a pekçok medeniyetin egemen olduğu görülmektedir. Bun-

ların başında; Âsurlular, Hititler, Persler, İskender, Roma ve Bizans İmparatorluğu 

gelmektedir. Ayrıca Hz. Ömer döneminde de akınlara uğrayarak Avasım olarak 

önemli bir bölge konumunda bulunmuş olup Emeviler döneminde Müslümanların 

hâkimiyetine girmiştir. Abbasiler, Türk oymaklarını ve aşiretlerini bu coğrafyaya 
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getirmişlerdir. Zaman içerisinde belli bir dönem Bizans hâkimiyetine geçmişse de 

Sultan Alâaddin Keykubâd döneminde Anadolu Selçuklu Devleti hâkimiyetine geç-

miştir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1308’de yıkılması üzerine bölgede bulunan 

bazı Türkmenler, Karamanoğulları Beyliği’ni kurdular. Zaman içerisinde bölge, 

Memlûkler’in hâkimiyetine geçmiştir. Daha sonra da Ramazanoğulları Beyliği’nin 

hâkimiyetine geçmiştir. Yavuz Sultan Selim’in 1516 tarihli Mısır Seferin’de Osmanlı 

Devleti hâkimiyetine geçmiştir. Bir zamanlar Kıbrıs Eyâleti’ne bağlı olan sancak, 

merkezi konumda bulunmuştur. 1877 yılında Adana Vilâyeti’nin Adana Sancağı’na, 

1888 yılında Mersin Sancağı’nın Adana Vilâyeti’ne bağlanması sonucunda Tarsus da 

Mersin’e bağlanmıştır. 1872 yılında Tarsus Belediyesi kuruldu. I. Dünya Sava-

şı’ndan sonraki tarihlerde Fransız işgaline uğradı. Bu işgalden 5 Ocak 1922 tarihinde 

kurtulmuştur  (Yeni Türk Ansiklopedisi, 1985:3985). 

1.2. Tarsus Adının Menşei 

Tarsus şehri, kurulduğu tarihten itibaren adını ve yerini değiştirmeden günü-

müze kadar gelen Anadolu’nun en eski şehirleri arasında yer almaktadır (Darkot, 

1997:18).  Tarsus’un adı Hitit tabletlerinde Tarşa olarak geçmektedir. Asur kaynakla-

rında Tarzi olarak geçerken Grek kaynaklarında ise Tharsis, Tarz, Tarsi, Tarsos ola-

rak geçmektedir. Arap ve Osmanlı kaynaklarında da Tersîs ve Târsus şeklinde-

geçmektedir (Bilgili, 2011:111).  

Tarsus adının oluşumu Yunan mitolojisinde ve eski yazarların verdikleri bil-

gilerde farklı yaklaşımlar ile ele alınmıştır. Antik dönemde, Kilikyalılar Tarsus Çayı 

için Nehir Tanrısı anlamında KYDNOS adını kullanmışlardır. Eski Yunan mitoloji-

sinde, Pegasus ve Bellerofontes Kilikya Ovası’nda Tarsus mevkisinde ayağının sa-

katlanmasından dolayı, Yunanca “ayak tabanı” anlamında Tarsos adı kullanılmıştır. 

Bir başka görüşe göre ise Tufan sonrası ilk olarak bu bölgenin suyunun çekilmesiyle 

Tersein “kurutmak” anlamında kullanılmıştır (Öz, 1998:84). Luwi dilinde akarsu, 

ırmak anlamında arsa kelimesi ile beraber kullanılmıştır (Umar, 1993:770).  

Tarsus isminin, eski Kilikya tanrısı olarak bilinen Tarhon veya Tarkon adlı 

kişinin adından da geldiği söylenmektedir. Tarsus,  Latince’de Tarsos olarak adlandı-

rılmıştır (Öz, 1998:86-87). Bir rivayete göre de, Hz. Nuh’un torunu Laon’un oğlu 

olan Tarsus’dan adını almıştır. Tarsus’un adı, Evliya Çelebi’ye göre Hz. Nuh’un oğlu 
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Sam, Sam’ın oğlu Bakan, Bakan’ın oğlu Rum, Rum’un oğlu Tarsus’dan gelmiştir ve 

Tarsus Kalesi’ni de O yaptırmıştır (Bilgili, 2001:18). Tarsus, eski dönemlerden bu 

güne kadar önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Tarsus’un adı, kimin tarafından hangi 

tarihte kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir (Akgündüz, 1993:13). Kaynaklarda 

geçen bilgilerde, Asurluların Hükümdarı olan Sardanapal’in Anchiale’de bulunan 

mezarındaki kitabede yazılan bilgiye göre Sardanapal, Tarsus’u ve Anchiale’yi bir 

günde işnâ etmiştir (Poş, 2005:245). 

1.3. Tarsus’un Coğrafî Konumu ve Önemi 

Tarsus coğrafyasının, elverişli bir coğrafyası ve geçmişi bulundurmaktadır 

(Ulutaş, 2012:40). Tarsus, Çukurova’nın batısında yer alan Tarsus Nehri’nin oluş-

turmuş olduğu ovada tarih boyunca yerleşim yeri olarak kullanılmıştır (Akgündüz, 

1993:9). Şehrin güneyinde bulunan Gözlü Tepe olarak bilinen yerde ilk yerleşmesi-

nin olduğu söylenmektedir (Darkot, 1997:24). Mersin’nin kuzeydoğusunda, Ziyâret 

Dağı’nın güneydoğu eteklerinde kurulmuş olup denizden 20 metre yüksekliğindedir. 

Şehrin 3 bucağı ve 147 köyü bulunmaktadır.  

Tarsus, maki bitki örtüsüne sahiptir ve burada Akdeniz İklimi görülür. Tarsus 

Çayı en önemli akarsu olarak geçmektedir. Önemli geçim kaynakları arasında tarım, 

hayvancılık, ticaret, endüstri, turfanda sebzecilik, gelmektedir (Yeni Türk Ansiklo-

pedisi, 1985:3984-3985). Tarsus’un; özellikle deniz kenarında yer alması, toprakları-

nın verimli olması, Hind Yarımadası’nı Avrupa’ya bağlayan Gülek Boğazı gibi 

önem arz eden bir geçide sahip olması oranın coğrafîk olarak önemini arttırmıştır 

(Akgündüz, 1993:9). 

Mersin ve civarı, Evliya Çelebi’nin yaşamış olduğu XVII. yüzyılda Osmanlı 

hâkimiyetinde bulunmaktaydı (Okumuş, 2008:2078). 

Evliya Çelebi’nin Tarsus ve çevresini gösterenharitası aşağıda 

gösterilmektedir. 
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Harita  1: Pîrî Reîs’in Tarsus ve Çevresini Gösteren Haritası (http://www.altinrota. 

org/yazilar/kleopatra-kapisi-tarihin-en-romantik-kapisi/62, Erişim Tari-

hi: 10/06/2019, 16:34). 

1.4. Tarsus’un Siyasî Tarihi 

Tarsus’un İslâm öncesi ve sonrası dönemi, Selçuklular dönemi ve Osmanlılar 

dönemi başlıkları altında siyasî gelişimi kronolojik sıralamaya bağlı olarak açılan-

maktadır. 

1.4.1. İslâmiyet Öncesi Dönemde Tarsus 

Tarsus, uygun bir coğrafî konumda bulunmuş eskilerden bu yana varlığını 

sürdüren bir yerleşim yeri olmuştur. İlk sakinleri, Anadolulu ya da Çukurovalı şek-

linde adlandırılmıştır (Uğuz, 2011:12). 

Tarsus, Neolitik dönemden bu yana yerleşim yeri olmuştur. Tarsus’un ilk yer-

leşim yeri Gözlü Tepe olarak geçmektedir (Bilgili, 2001:18). Araştırmalar sonucunda 

Gözlükule’de Neolitik dönemden kalma izler elde edilmesine rağmen şehrin hangi 

tarihte kurulduğu kesin olarak geçmemektedir (Bilgili, 2011:111). Tarsus, Asurlular 

başta olmak üzere Mısır, Hitit, Fenike, Kilikya, Pers ve Makedon krallıkları, Selef-

koslar, Roma gibi devletlerin idâresinde bulunmuştur (Poş, 2005:246). Tarsus tarih 

boyunca birçok krallığın başkenti olmuştur. Kizzuwatna (Kilikya) prensliklerinin 

merkezi olarak geçmektedir. Ayrıca M.Ö. 401 yılında Syennesis’in idâresinde bulu-

http://www.altinrota.org/yazilar/kleopatra-kapisi-tarihin-en-romantik-kapisi/62%20Erişim%20Tarihi:%2010/06/2019
http://www.altinrota.org/yazilar/kleopatra-kapisi-tarihin-en-romantik-kapisi/62%20Erişim%20Tarihi:%2010/06/2019
http://www.altinrota.org/yazilar/kleopatra-kapisi-tarihin-en-romantik-kapisi/62%20Erişim%20Tarihi:%2010/06/2019
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nan Kilikya krallık idâre merkezi konumuna gelmiştir. Persler, Kilikya Krallığı’na 

son vererek burayı kendilerine ait satraplık merkezi yapmışlardır. M.Ö. 333 tarihinde 

Makedonyalıların, M.Ö. 323’de Selevki hâkimiyeti altına girmiştir. M.Ö. 66 tarihin-

de Kilikya,  Romalılar eline geçti ve eyâletin merkezi olarak Tarsus seçildi. Bizans 

döneminde Havariyyum’dan Paulus Tarsuslu olduğundan Tarsus, Piskopos ve met-

ropolitlerin merkezi olmuştur. Bizans’ın İmparator Justinian dönemi (527-565) böl-

gedeki iktisadî, ticarî ve imâr çalışmalarının öneminin arttığı dönem olmuştur (Bilgi-

li, 2001:18-19). 

Tarsus’ta, Roma İmparatoru Diyoklejen hâkimiyeti döneminde, putlara inan-

mayan ve kurban kesmeyen bir grup gencin hikâyesi oluşmuştur. Arapların Takya-

nus (Dakyanus) olarak adlandırdıkları bu hükümdar döneminde, M.S. 274 yılında 

gerçekleşmiştir. Bu olay, bazı tarihçilere göre, Roma İmparatoru Decius (Dekiyüs) 

döneminde (249-251) Efes’de gerçekleşmiştir. Tarsus’ta, Dakyanus’un baskısından 

kaçarak bir mağaraya sığınan bu grubun mağarada olduğunu öğrenen melik ve adam-

ları mağaranın ağzını taşlarla kapatmışlardır. Allah tarafından insanlara ibret olması 

için, mağarada 309 sene uykuda kaldıktan sonra tekrar uyandırılmışlardır. Beraberle-

rinde bulunan köpek ile bu gençlerin adı Eshâb-ı Keyf olarak bilinir. Hristiyanlar ve 

Müslümanlar tarafından kabul edilen bu olay, Kur’ân’da açık olarak geçmektedir. 

Roma döneminde yaşayan Strabon, Tarsus’un; filozof, dilci ve şairlerinin faaliyetle-

rinden söz etmektedir. Tarsus’un gelişim içinde olan bir ilim merkezi konumunda 

olduğunu ve İskenderiyye ile Atina’yı geçtiğini anlatmaktadır.  

Roma İmparatorluğu’nun M.S. 476’da ikiye ayrılması ile Batı Roma İmpara-

torluğu yıkılmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu ise Bizanslılar tarafından yönetilmeye 

başlanmıştır. Tarsus, Müslümanların Anadolu’ya gelmeleri süresi boyunca da Bizans 

hâkimiyetinde kalmıştır (Akgündüz, 1993:25-26). 

1.4.2. İslâmiyet Sonrası Dönemde Tarsus 

Tarsus’a Müslümanların ilk olarak gelmesi dönemi ile ilgili bilgileri içeren 

yakın tarihli kaynaklar içinde Belâzürî adlı yazar bulunmaktadır (Yılmaz, 2010:89.) 

Tarsus’un, Müslümanlar ile olan münasebeti Hz. Ömer zamanına denk gelse 

de Tarsus; Bizans, Ermeni, Haçlı gibi yönetimlerin idâreleri altında kalmıştır. Bu 

durum Tarsus’un İslâm idâresinde olmasını ertelemiştir (Poş, 2005:246-247). 
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İslâmiyet’in doğmasından sonra Hz. Ebubekir döneminde Suriye bölgesi Tar-

sus dâhil olmak üzere önemli bir bölge olarak görülmüştür. Suriye’nin dâhil olduğu 

bölge 13/634-635 yıllarında fethedilmeye başlanmıştır. İslâm ordusu, Hâlid b. Velid 

yönetiminde Yermük Savaşı’nda, sonra da Bizans İmparatoru Heraklios’u yenilgiye 

uğratarak Suriye bölgesinin fethinde kolaylık sağladı. Hz. Ömer’in halife olarak 

ta‘yîn edilmesi Ecnadeyn Savaşı esnasında gerçekleşti. Bu savaşta Bizans İmparatoru 

Heraklieos yenilerek geri çekildi. İmparator, Müslümanların Şam bölgesine girmele-

rini engellemek için antlaşma yaparak sınır şehirleri olan Tarsus, Adana ve Misis’i 

silahsızlaştırarak burayı tampon bölge yapmak istediyse de yapılan antlaşma zaman 

içerisinde kabul edilmez duruma geldi. Hz. Ömer döneminde 15/635 yılında Hı-

mıs’a, 15/636 yılında Tarsus’un dâhil olduğu askerî merkez konumunda Kınnesrin’e 

akınlar yapılarak bu bölgelerde Müslüman hâkimiyeti sağlanmış oldu. Bizans İmpa-

ratoru Heraklieos’un yenilmesi üzerine bu bölgeye hâkim olamayacağını düşünerek 

dile getirdiği “Sozo Suriye: Elveda Suriye” sözleri tarihî kaynaklarda geçmektedir. 

Kınnesrîn bölgesinin fethinden sonra 15/637 yılında İslâm ordusu Haleb ve Antak-

ya’yı fethederek Tarsus bölgesine yakın bir konuma gelmiş, aynı yıl Tarsus bölgesini 

fethetmiştir (Akgündüz, 1993:28-29). 

Tarsus, Müslüman egemenliğine 637 yılında Halife Ömer döneminde Ebu 

Ubeyde idâresinde bulunan ordunun burayı fethetmesi ile dâhil olmuştur. Şehrin 

idâresi, Emeviler dönemi olan 661-750 yıllarında Araplar ile Bizanslılar arasında 

zaman zaman değişmiştir. Abbasi halifesi el-Memun döneminde 813-833 yıllarında 

Müslümanlar için sınır kalesi ve ticaret merkezi konumunda olmuştur (Büyük Laro-

usse Sözlük ve Ansiklopedisi, 1986:11269) Tarsus şehrinin bir Türk-İslâm şehri ol-

ması, XIV. yüzyılın başlarında olmuştur (Poş, 2005:247). 

Tarsus, Müslüman egemenliğinden önce idârî, askerî, ticarî ve ilmî olarak 

önem arz eden bir merkez konumundayken Müslüman egemenliğinden sonra şehrin 

önemi daha da artmıştır. 

1.4.3. Selçuklular Döneminde Tarsus 

Tarsus, İmparator Nikephoros’un Doğu Seferi sırasında, 965 yılında Bizans 

yönetimine bir kez daha geçmiştir. 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonraki süreçte Ana-

dolu’da Bizans etkisinin ortadan kalkmasıyla 1077-1083 yıllarında Ermeni Prensliği 
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bu bölgeye hâkim oldu. Anadolu Selçukluları, 1083-84 yıllarında Süleyman Şah dö-

neminde Tarsus ve Adana’yı fethetmişlerdir (Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklope-

di, 1986: 11269). Tarsus, 1097 yılında Frankların hâkimiyetine geçti. 1104 yılında 

tekrar Bizans’a geçtiyse de zaman içerisinde Ermeni Kralığı’nın hâkimiyetine geçti.  

Ermeni Krallığı; Memlûk, Karamanlılar ve Ramazanoğulları’nın etkisi ile zayıflamış 

ve bu bölgelere Türkmenler yerleştirilmiştir. Karamanlılar döneminde, 1286 yılında 

Karamanlı Güneri Bey’in seferi ile Tarsus işgal edildi. 1297, 1322, 1334 yıllarında 

yapılan Memlûk akınları, Ermeni krallığını zayıflatmıştır. Bu durum Ramazanoğulla-

rı ve Varsak Türkmenleri’nin bölgeyi yurt edinmesini sağlamıştır. 1360 yılında 

Memlûklerin Halep valisi olan Seyfeddin Bay Temür el- Harezmî tarafından Tarsus 

ve Adana fethedilerek Türkmen baskısından kurtulmuştur.  

 Tarsus, fethedildikten sonra, bölgede hâkimiyeti ele geçirmek için 

Memlûkler, Karaman ve Ramazanoğulları’nın mücadelesi başladı. 1470 yılında 

Adana ve Sis şehirleri başta olmak üzere bölge Dulkadirli Şehsuvar Bey’in yöneti-

mine geçmiş oldu (Bilgili, 2001:23-27). 

1.4.4. Osmanlı Devleti Döneminde Tarsus 

 Tarsus, 1261 tarihinde Karamanoğulları’nın, 1358 tarihinde Ramazanoğulla-

rı’nın, 1389 tarihinde ise Mısır Memlükleri’ne bağlı şekilde Dulkadiroğulları’nın 

hâkimiyetinde bulunmuştur (Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 1986:11269). 

Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmed döneminde, 1483 tarihinde Karaman Beyli-

ğine son vermiş, Karaman ilini eyâlet yapmış ve Çukurova’ya devletin sınırlarını 

yaklaştırmıştır (Bilgili, 2001:27). Tarsus, Osmanlı Devleti’nin yönetimine, 1485 tari-

hinde, Karaman Beylerbeyi Karagöz Paşa’nın idâresinin olduğu dönemde geçmiştir 

(Bilgili, 2011:112). Memlükler, 1486 tarihinde, Tarsus ve Adana’yı almak için Os-

manlı ordusuyla yaptığı savaşta Osmanlıları yenilgiye uğratmıştır. Adana ve Tarsus, 

1491 tarihinde yapılan antlaşma sonucu Memlûk Devleti’nîn eline geçmiştir. Osman-

lı Devleti, Yavuz Sultan Selim döneminde, 1516 yılında Mercidâbık, 1517 yılında 

Ridaniye Savaşlarındaki galibiyet ile Memlûk Devleti’ni ortadan kaldırmıştır  (Bilgi-

li, 2001:28-31). 

 Tarsus, Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Devleti eğemenliğine geç-

miş sonra da Ramazanoğulları’nın yönetimine verilmiştir. Kanûni Sultan Süleyman 
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döneminde Tarsus’u ele geçirmek amacıyla bazı ayaklanmalar çıkmıştır. Adana bey-

lerbeyi Ramazanoğlu Pîrî Bey, çıkan Veli Halife, Tonguzoğlan, Yenice Bey ayak-

lanmalarını bastırmıştır. Tarsus, II. Selim döneminde sancak merkezi olmuş, 1571 

tarihinde Kıbrıs Eyâleti’ne, 1574 tarihinde Kaptanpaşa Eyâleti’ne bağlanmıştır (Bü-

yük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 1986:11269).  

Tarsus, ilk çağlardan Osmanlı Devleti’ne kadar coğrafî konumun vermiş ol-

duğu ehemmiyetten dolayı önem arz etmiştir. İslâm devletleri ile Bizans mücadelesi, 

Ermeniler, Abbasiler, Tolunîler, Hamdanîler, Selçuklular, Memlûkler ve Osmanlılar 

Devleti’ne sınır olarak önemli merkez olmuştur. Tarsus, Avasım sınır şehri konu-

munda yer alarak, idâresi niyâbet şeklinde olmuştur. İdarî yapısı, ilk olarak Kın-

nesrîn’e bağlı olup daha sonra Haleb’e bağlı niyâbet olarak değiştirilmiştir. Nâiblik 

veya emirlik olarak idâresi yapılıp en son sancak ve liva olarak idâresine devam 

edildi.  

Osmanlı Devleti, Tarsus’u hâkimiyetine aldıktan sonra, geçmişte var olan 

idarî yapısını tamamen değiştirmemiş birkaç önemli değişiklik yaparak idarî yapı-

lanmayı korumuşlardır. Tarsus’un, Osmanlı Devleti’nden sonra sınır şehri olma du-

rumu kalmamıştır. Kanûnnâmelerde geçen bilgilere göre iktisâdî ve ticarî olarak ge-

lişimine devam etmiştir. Osmanlı Devleti’nde, Tarsus sancak idâresinde, Ramazano-

ğulları Bey liği ailesinden gelen kişiler bulunmuştur. Tarsus sancağı beyleri, bağlı 

beylerbeylerinin emirleri ile savaşlarda bulunmuşlardır. Tarsus’un sancak merkezi 

olarak adlandırılması Tanzimat sonrası ortadan kaldırılmıştır. Sancak yerine livâ ve 

kazâ gibi adlar kullanıldı (Akgündüz, 1993:107-147). Ramazanoğulları Osmanlılar 

döneminde Adana’da, Tarsus'ta birtakım imâr faaliyetleri yapmışlardır (Sümer, 

2007:445). 

Tarsus, XVII. yüzyılda, bazı dönemlerde Kıbrıs’a bağlı durumdayken bazı 

dönemlerde sancak olarak bulunmuş, bazı dönemlerde de bağımsız bir eyâlet olarak 

Adana’ya bağlı şekilde idarî yapısını devam ettirmiştir. Tarsus Sancağı, XVIII. yüz-

yılda 1735-36 (1148) tarihli deftere göre Adana’ya bağlı bulunmaktadır (Bilgili, 

2001:37-38). 

Tarsus, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın ayaklanması ile Mısır ordusu tara-

fından ele geçirilerek, yönetimi 1833 tarihinde, Kütahya Antlaşması ile Mehmed Ali 

Paşa‘nın oğlu İbrahim Paşa’ya verilmiştir. 1840 tarihinde, Londra antlaşması ile tek-
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rar Osmanlı Devleti merkezi yönetimine geçmiştir (Büyük Larousse Sözlük ve An-

siklopedisi, 1986:11269). Tarsus, 1867 yılında Adana vilâyet olunca, bu bölgenin 

sınırları içerisinde yer almıştır (Bilgili, 2001:38). İlk etapta Adana iline bağlı bulun-

muş, 1888 tarihinde Mersin iline bağlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

1918 yılında,  Tarsus, Fransızlar ve Ermeni çeteleri tarafından işgal edilmiştir. 1921 

yılında, Ankara İtilâfnamesi ile Fransızlar ve Ermeniler buradan geri çekilmişlerdir. 

Tarsus, 1922 yılında işgalden kurtulmuştur (Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedi-

si, 1986:11269). Tarsus, Akdeniz Bölgesi’nde, Mersin iline bağlı bir ilçe olarak bu-

lunmaktadır (Öcal, Tarih yok:338). 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. OSMANLI DEVLETİ’NDE HUKUKÎ YAPI 

1.1. Osmanlı Devlet’inde Hukukî Yapı 

Toplumda kişiler arasında veya kişiler ile devlet arasında ilişkileri düzenleyen 

kuralların tümü hukuk olarak tanımlanmaktadır (Özcan, 1975:253). Hukuk, Arap-

ça’da “hak” kelimesinin çoğulu olarak geçmektedir (Tekin, 2007:139). İslâm hukuk 

sistemi ve uygulamaları İslâm devletlerinde, toplumlarında önem teşkil etmiştir. Va-

hiy kaynaklı olan İslâm hukukunda zaman içerisinde bazı değişimler görülse de fark-

lı uygulamaların tümüne İslâm hukuku adı verilmiştir. İslâm hukuku, Kur’ân, sünnet, 

icmâ‘-ı ümmet, kıyas olmak üzere dört kaynağa dayanmaktadır. İslâm hukuku’nda 

ana kaynakların başında Kur’ân gelmektedir. Sünnet, hadîs ile başlamaktadır. Hadîs-

lerin sahihliği tartışılan bir durumdur. IX. yüzyılda yaşayan ve âlimlerden olan Bu-

harî’nin derlediği kaynak güvenilir olarak görülmektedir. Kıyas, bir konu ile ilgili 

Kur’ân ve hadîslere başvurulması, karşılaştırma yaparak bir ictihad’ı ortaya koyma-

sıdır. Bazı konuların çözümü, sadece fakih’in rey’i ile değil, fukaha’nın rey’i ile çö-

zümlenmesine “icmâ‘” denilmiştir. İcmâ‘ temelinde, “Ümmetim yanlışlık üzerinde 

birleşmeyecektir” hadisini bulundurmaktadır. İcmâ‘ kuralları sonraki kuşak Müslü-

manları ilgilendirmektedir (Ortaylı, 2008:61-63). 

Osmanlı Devleti’ndeki hukukî yapı, Hukuk Tarihi ve İslâm Hukuku açısından 

oldukça önemlidir (Bilgin, 2002:52).  

Osmanlı Devleti’nde hukukî yapı sonradan oluşan bir hukukî yapı değildir. 

Eski hukukî yapılar üzerine işnâ edilerek, Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Abba-

si Devleti ve İslâmî hukuk yapısının yanı sıra bazı konularda Moğol hukukundan da 

faydalanılarak oluşmuş bir hukukî yapıdır. Osmanlı Devleti, içinde bulunmuş olduğu 

dönemin şartlarına uygun bir şekilde eski hukukî yapılar üzerine yeni hukukî temel-

lendirmeler yapmıştır. İslâm Hukuku, Osmanlı Devleti’nde hukukî yapının temelini 

oluşturmuştur (Aydın, 2002:15). Osmanlı Devleti’nde padişahlar, hukuk kurallarını 

belirlerken fâkihlere danışarak karar almışlardır. Buna bağlı olarak da Şeyhülislâmlık 

makamı kurulmuştur (İnalcık, 2016:4). 
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Adâlet kavramının kökü Arapça’da “a.d.l.” dir. Doğru, eşit ve adil olmak gi-

bi birçok anlamı bulunmaktadır. Osmanlı Devleti’nde adâlet, toplumsal yaşamın dü-

zeni için en önemli amaç olmuştur (Kazıcı, 2007:51-54). Adâlet, toplumların düzeni 

için önem teşkil etmektedir (Unan, 2015:117). 

Osmanlı Devleti, Türk-İslâm devletlerinde var olan şeriât ve bununla beraber 

örfî hukuk kurallarını kullanmıştır (İnalcık, 2016:58). Osmanlı Devleti’nin hukuku, 

şerʻi hukuk olarak geçen İslâm hukuku, örfî hukuk ve evvelden gelen kanûn ve ni-

zamlar olmak üzere üç önemli unsurdan oluşmaktaydı (Ünal, 2007:100). Bir başka 

ifâde ile İslâm hukuku “şer‘” ve “ahkâm-ı şerʻiyye” olarak geçerken, örfî hukuk ise 

“örf”, “kanûn” ve “kavânin-i örfîyye” olarak geçmektedir (Aydın, 2002:15). Örf, 

âdet anlamına gelmektedir (İnalcık, 2015:88). Osmanlı Devleti’nin bir İslâm devleti 

olması hukuk yapısının da bu duruma göre şekillenmesini sağlamıştır (Bıçak, 

2009:306). 

Osmanlı Devleti’nde bazı hukukî yapıların temelini şerʻi hukuk oluşturmak-

tadır. Kurʻân, hadisler, toplum görüşü olan icmâ‘, İslâm’ın hukukçu anlayışı olan 

kıyas; şerʻi hukuku belirleyen önemli unsurlar olmuştur. Toplumsal düzeni, örf ve 

adetleri belirleyen önemli durumlar örfî hukuk unsurları arasında yer almaktadır. 

Yeni fethedilen bölgelerin kanûn ve nizâmları da örfî ve şerʻi hukuka uygun hale 

getirilerek hukukun devamı sağlanmıştır. Osmanlı Devleti’nde, hukuk sistemini dü-

zenlenme padişahın yetkisinde bulunmaktadır. Bu konuda padişahın yardımcıları 

arasında Şeyhülislâm, kadıaskerler, ulemâ yer almaktadır. Örfî hukuk alanlarında ise 

Nişancı bulunmaktadır.  Birçok alan dâhilinde“kânunnâme”  olarak adlandırılan bazı 

kanûnlar hazırlanmıştır. İlk olarak Fâtih Sultan Mehmed tarafından Fatih 

Kanûnnâmesi görülür. Ayrıca Yavuz Sultan Selim ve Kanûnî Sultan Süleyman tara-

fından oluşturulan kanûnnâmeler de bulunmaktadır (Ünal, 2007:100-101).  

 Osmanlı Devleti, Hanefi fıkhını medeni hukuk dâhilinde 1926 yılına kadar 

kullanmıştır. Cevdet Paşa tarafından hazırlanan Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye, Cumhu-

riyet dönemine kadar kullanılmıştır (Öztuna, 1998:143). Mecelle, İslâm hukuku ile 

ilgili olup kanûnların adıdır. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye,  hukuka ait hükümler an-

lamında kullanılmıştır (Kaşıkçı, 2015:255). Osmanlı Devleti’nde adalet, kurulduğu 

dönemden son döneme kadar önemli ilke olarak görülmüştür (Belge, 2005:219-220). 

Osmanlı Devleti’nde tahmini olarak 100 milyona yakın arşiv belgesi Osmanlı Devle-
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ti’nde hukuk sisteminin örneklerinin bulunduğu belgeler olarak görülmektedir (Cin, 

Akgündüz, 2011:119). 

1.2. Mahkeme 

Arapça’da “hükm” kökünden mekân ismi olarak kullanılan mahkeme; sözlük 

anlamı olarak “hüküm verilen yer, yargılama yeri”, Fıkıh terimi olarak ise kadılar 

tarafından da‘vaların görüldüğü yer ve makam anlamında kullanılmıştır. Diğer bir 

ifâde ile kamu hizmetinde bulunan yargılama yetkilerinin görülmesi için kurulan 

resmî yer ve makamlardır (Atar, 2003:338). Osmanlı Dönemi’nde şer‘î mahkemeler, 

çeşitli da‘vaların görüldüğü ve karara bağlandığı yer olarak geçmektedir (Şen, 2011: 

5). 

1.3. Mahkeme Görevlileri 

Mahkemede çalışan yetkili kişiler arasında başta kadı gelmektedir. Zaman 

içerinde şehirlerin nüfuzları artınca da‘va ve da‘va çeşitleri de buna bağlı olarak art-

mıştır. Bu durum kadıların tek başına yargı işlerini yürütmesini zorlaştırdığı için bazı 

yardımcı me’mûrların ta‘yîni gerekli görülmüştür (Atar, 2003:339-340) 

1.3.1. Kadı 

Kadı, terim anlamını kazâdan almaktadır (Akgündüz, 1993:146). Kazâlarda 

hukukî idâreyi temsil eder (Bilgili, 2001:47). Kazâ, Osmanlı Devleti’nde, kadıların 

idarî bölgesi olarak geçmektedir (Baykara, 2002:119). Kadıların verdiği kararlara da 

kazâ denilmiştir (Atar, 2002:114). 

Osmanlı Devleti’nde, XVI. yüzyılda kazâlar, iki bin üzerinde bulunmaktaydı. 

Kazânın en önemli ve yetkili yöneticisi olarak kadı yer almaktadır (Ünal, 2007:107).  

Şerʻi da‘vaların idâresi kadı yönetiminde bulunmaktaydı (Biçer, 2007:158). 

Osmanlı Devleti’nde bir bölgenin yönetimi yetkili temsilcilerden olan Bey ve 

Kadı tarafından yürütülmüştür. Padişahın yürütme yetkisi asker kökenli Bey tarafın-

dan temsil edilirken, padişahın yasal yetkisi ulema kökenli kadı tarafından temsil 

edilmiştir. Kadının ataması berâtla padişah tarafından yapılırdı. Kadının başlıca gö-

revi arasında dinî ve hukukî konular yer almaktadır (Özkan, 2007:73). Osmanlı Dev-
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leti’nde, hukukî konularda karar verme ve ceza kadının kontrolünde bulunmuştur 

(Kazıcı, 2007:68). Osmanlı Devleti’nde kadıların ta‘yîn işlemi, İslâmî uygulamalara 

göre yapılmıştır (Pakalın, 1993:120). Kadıların sınıf dereceleri kanûnnâmelerde yer 

alan kararlara göre belirlenmiştir (Uzunçarşılı, 1994:588). 

 Kadı görevini alacak kişilerde; Allah korkusu, takva, bilgisi ile tanınma ve 

güvenilir olma gibi son derece önem arz eden özelliklerin bulunması gerekmekteydi. 

İlk kadı ta‘yîni Osman Gâzi tarafından, Şeyh Edebali’nin damadı ve talebesi olan 

Dursun Fakih’i göreve getirmesiyle olmuştur (Kazıcı, 2007:69).  Bursa’da bulunan 

Yeşil Cami ile Yıldırım Cami, da‘vaların camilerde İslâmî kurallara uygun olacak 

nitelikte, işlemlerin uygulamasını kolaylaştıracak şekilde işnâ edilmiştir.  Kadıların, 

idarî, ilmî ve askerî görevleri de bulunmaktaydı. Kadılar, şehirlerin asayiş amirliği 

görevini yapmakla sorumluydular. Vakıfların denetimi kadılar tarafından gerçekleş-

mekteydi (Kazıcı, 1991:124). Esnaf loncaları, pazar yerleri, narh ve fiyatların dene-

tim işlemleri gibi birçok alanda sorumlu olmuşlardır. Kadıların yardımcıları arasında,  

subaşı, muhtesip, yasakçı (ases), kale dizdarı bulunmaktaydı (Özkan, 2007:73). Kadı, 

Hanefî mezhebine mensuptu. Kadı, da‘valara tarafların istediği mezhebe göre bakıl-

masını göz önünde bulundurmuştur. Ceza ve genel da‘valar Hanefi fıkhına uyacak 

nitelikte ve kanûnlara göre uygulanmıştır. Kadı, da‘vada taraflara eşit davranarak 

da‘vayı usullere uygun şekilde yürütmüştür. Da‘vada konuşulanlar kâtib tarafından 

kaydedilir ve son olarak da‘va, kadı tarafından imzalanırdı (Öztuna, 1998:154-155).  

Osmanlı Devleti’nde kadıların ta‘yîni eyâlet, sancak ve kazâlara yapılmıştır. 

Sancak kadısı diğer kadıların üstünde yer almaktaydı. Kadıların ta‘yîni ilk başta 

kazâya yapılmış, kadı 20 akçe yevmiye ile göreve başlamıştır. Kazâ kadısının görev-

de bulunma süresi 20 ay olarak belirlenmiştir. 20 aylık süre boyunca görevde kalan 

kadıdan sonra diğer kadının ataması yapılırdı. 20 aylık süreden sonra kadı, İstanbul’a 

gelip Kadıasker dâiresinde bulunup yeni görevini beklemiştir.  Bekleme süresine 

“zaman-ı infisal” “ (ayrılma zamanı)” adı verilmiştir (Kazıcı, 1991:125). Sonradan 

ta‘yîn olunan süreye de “zaman-ı ittisali” “ (kavuşma zamanı)” adı verilmiştir (Da-

nışman, 2007:133). Kadılar, kazâlardaki görevleri bitince sancaklara, vilâyetlere terfi 

edilirlerdi (Ünal, 2007:108). 
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Kadılığın bir bölümü zaman içerisinde Şeyhülislâmlığa bağlanmıştır. 1839 ta-

rihinden sonra bu kurumda bazı değişimler meydana gelmiştir. Kadılık kurumu, 

Cumhuriyetin ilân edilmesi ile ortadan kaldırılmıştır (Kazıcı, 1991:130). 

1.3.2. İstanbul Efendisi 

İstanbul halkı tarafından “İstanbul Efendisi” olarak adlandırılan en büyük 

kadıdır. Anadolu kazâskeri olarak görevini icrâ ederdi. İstanbul kadısı olmadan Ana-

dolu kazâskeri görevini yapamazdı. Nasreddîn Hoca’nın torunu olan Hızır Bey-

Çelebî 1453 tarihinde ilk İstanbul Kadısı olarak bilinmektedir. Kadıköyü, adını bu 

duruma binâen almıştır (Öztuna, 1998:156). 

1.3.3. Kadı Nâibi 

Nâib, vekil anlamına gelmektedir (Akgündüz, 1993:151). Nâib, kadının git-

mediği yere, kendisinin vekili olarak gönderdiği kişilerdir (Pakalın, 1993:126).  

Nâhiye’nin belediye re’îsi ve nâhiyelerin hukukî idâresinden sorumlu olan görevli-

lerdir (Öztuna, 1998:153). 

 Kadılar tarafından niyâbet müraselesi ile ta‘yînleri yapılırdı. Kazâ nâibleri, 

mevali nâibleri, arpalık nâibleri, kadı nâibleri, bâb nâibleri, ayak nâibleri olarak gö-

revlerine göre türleri bulunmaktadır. Kadılarda olduğu gibi bulunduğu da‘vadan üc-

ret almış ve aldıkları ücretler hisse olarak kazâskerlere verilmiştir (Akgündüz, 

1993:151).  Kadılar tarafından bağlı olduğu kazânın nâhiyesine hukukî işleri temsil 

etmek için atananlara kazâ nâibleri denilmiştir. Bâb nâibi olarak bilinen büyük kadı-

ların yanında bulunan kapı naipleri, esnafı kontrol eden ayak nâibleri bulunmaktadır 

(Akgündüz, 1988, 72). Mevleviyet kadıları tarafından atanan nâibler mevâli nâibi 

olarak adlandırılırken, arpalık nâibi olarak sahiplerinin yerine vazifelerini yerine ge-

tiren nâibler bulunmaktadır  (Cin, Akgündüz, 2011:271). 

1.3.4. Mollalar 

 Molla, büyük şehir kadılarına verilen isimdir.  Medreselerin yüksek derece-

sinden mezun olup önce müderris, nâib gibi görevlerde ve son olarak da İstanbul 

kadısı görevinde bulunurlardı (Öztuna, 1998:156). 
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1.3.5. Kâtib 

Kâtib, kadı’nın en önemli yardımcısı olup da‘vaya ait dilekçeleri kadıya ile-

ten, söylenenleri kaydeden; dosya, tutanak gibi evrakları koruyan görevlidir (Atar, 

2003:340). Da‘vada söylenenleri olduğu gibi kayda geçirmek en önemli görevi ara-

sında yer almaktadır. Ta‘yîn işlemleri kadının isteği ile yapılırdı (Akgündüz, 

1988:75). 

1.3.6. Mübaşir 

 Da‘vada, sıra bekleyen da‘valıları, da‘va yerine götüren, ortamın huzur ve 

güvenliğinden sorumlu olan kişilerdir (Atar, 2003:340). Mübaşir, hâcib olarak da 

adlandırılmıştır (Ortaylı, 2008:65). 

1.3.7. Muhzır 

Kadının yardımcısı olarak görev yapmakta olan kişilere verilen unvandır.  

Sözlükte, huzura getiren anlamına gelmektedir (Akgündüz, 1988:72). Tarafları 

da‘vaya çağıran kişilere verilen unvandır (Atar, 2003:340). Yerli kişilerden seçilir-

lerdi. Muhzır’ın vefatı ile gedik onun oğluna geçerdi (Akgündüz, 1988:73). Görev 

alanı açısından mübaşir ile benzerlikleri vardır. Ceza da‘vaları mübaşirin görevi ara-

sında yer almaktadır (Akgündüz, 1993:154). Muhzırların sayı olarak fazla olduğu 

yerlerde muhzırbaşı bulunmaktadır (Cin, Akgündüz, 2011:272). 

1.3.8. Tercüman 

Da‘valarda, farklı dillerde konuşan kişilerin olması tercümanın olmasını ge-

rekli kılmıştır. Konuşamayan, lâl olanlar için onlarla işaret yoluyla iletişim sağlayan 

kişiler bulunmuştur (Atar, 2003:340). 

1.3.9. Şuhûdü’l-hâl 

Da‘valarda, “şuhûdü’l-hâl, şühûdü’l-udûl” adıyla müderris, ayân, eşrâf gibi 

toplumda önemli görülen kişilerin hâzır bulunmasıdır (Gök, 2002:68). Kadıya getiri-

len da‘valara ilişkin tutanakların ortak özelliği, tutanak metninin altında “şühûdü’l-
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hâl” başlığından sonra bazı isimler bulunmasıdır. Bu isimlerin sayısında, da‘vanın 

türüne göre azalma ve çoğalma olmuştur ve adı geçen isimlerde değişebilmiştir (Taş, 

2008:25). 

1.3.10. Muhtesib 

Muhtesib’e kadı tarafından bazı yetkiler verilmiştir. Dine uygun olmayan du-

rumları engellemek, toplumun cuma namazını takip etme, ramazan ayında oruç tut-

mayanları cezalandırma gibi konularda düzeni sağlamakla mükellef olan görevlidir  

(Özkan, 2007:75). Şehirlerde toplumun ekonomik durumunu kontrol eder, çarşı ve 

pazarda teftiş yapar. Ayrıca, kadı ile birlikte narh uygulamasını belirleme gibi önemli 

görevleri bulunmaktaydı (Ortaylı, 2008:300-301).  

1.3.11. Subaşı 

Şehirlerde inzibat ile ilgili durumları kontrol eden kişilerdir. Ases ve bekçileri 

güvenlik ve tertip amaçlı görevlendirirlerdi (Özkan, 2007:77). Şerʻî mahkemelerde 

icrâ ve infâz alanında görevli kişilerdir. Şerʻî da‘valar sonucunda suçlu olanları hapse 

götüren görevlilerdir  (Akgündüz, 1988:74). 

 1.3.12. Kassam 

 Kassam, taksim eden şerʻî me’mûra verilen isimdir. Şerʻi alanda kadının 

ikinci dereceden yardımcısı olarak görev yapmaktaydı (Öztürk, 2001, 579). Ortaklık 

ve mirâs gibi konularda hak sahibi olan kişilere haklarını bölüştüren kişiye verilen 

unvandır (Atar, 2003:340). 

1.4. Şerʻiyye Sicilleri 

Şerʻiyye sicilleri; Osmanlı Devlet’inde, hukukî da‘valardaki belgelerin, so-

nuçların bulunduğu defterlere verilen isimdir (Uğur, 2010:8). Enine dar olan, boy 

olarak uzun defterlerdir (Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, 1992:268). 

Sayfa sayısı olarak 10-20 sayfadan 200-300 sayfaya ulaşan, ortalama 100 sayfa olan 

bu defterlerde 400-500 kayıt bulunmaktadır (Uğur, 2010:9). Siciller, “sâkk” adı veri-
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len yazım kuralı ile yazılmıştır (Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, 

1992:268).  İstanbul’da yer alan siciller Osmanlı Türkçesi ile yazılmıştır. Belgeler, 

genelde rikʻa, taʻlik, divanî olarak yazılmıştır. Sicillerin içeriğinde; cinayet, nikâh, 

vergi, atama gibi konular yer almaktadır. Sicilin konusu belgenin yazısını belirlemiş-

tir (Uğur, 2010:9). 

Kanûn gereği bütün Kadıların sicil defterinin olması gerekirdi.  Kadıların, bu-

lundukları yerin sicillerini yılına göre belirlemesi gerekli görülmüştür. Bir konuda 

herhangi bir sorun yaşandığı zaman ilk olarak bu defterlerden faydalanılmıştır. Gö-

reve başlayan kadı, kendisine ait yeni bir sicil defteri oluştururdu. Sayfalar gün gün 

yazılırdı. Kadı görevden ayrıldığı zaman bu sayfalardan yeni bir defter meydana geti-

rilirdi. Kadıların bir kısmı, önceden var olan deftere kendi isim ve atama berâtını 

yazdıktan sonra deftere kaldığı yerden devam edilmesini sağlamışlardır (Ana Britan-

nica Genel Kültür Ansiklopedisi, 1992:268). 

1.5. Şerʻiyye Sicilleri Kapsamındaki Belgeler 

1.5.1. Sicil  

Resmî olan belgelerin tutulduğu kütük olarak da geçmektedir (Develioğlu, 

1986:1140). Sicil; okumak, kaydetmek, karar vermek gibi anlamlara gelmektedir 

(Akgündüz, 1988:17).  

1.5.2. Sicillât-ı Şerʻiyye 

İʻlam ve hüccet belgelerinin bulunduğu defterlerdir. “Sicillât” olarak da 

geçmektedir (Pakalın, 1993:210). Sicilât, me’mûrlar ile ilgili durumları bulunduran 

dosyalar olarak geçmektedir. Bir başka tanımda ise yazı çeşidi olarak geçmektedir 

(Develioğlu, 1986, s.1140). “Sicillât-ı Şerʻiyye” olarak da adlandırılmıştır. 

Ruznâmçelerde bu şekilde ile adlandırılmıştır (Pakalın, 1993:210). 

1.5.3. Hüccet 

Hüccet, da‘vaya şahitlik edecek, ikrâr, şahitlik, yemin gibi durumlar için kul-

lanılan tâ‘bîrdir. Şerʻiyye sicilleri’nde yer alan belgelerin geneli hüccetlerden oluş-
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maktadır. Şerʻi hüccetler, senedât-ı şerʻiyye olarak adlandırılmıştır (Akgündüz, 

1988:21).  Hüccet’in, sened, vesîka, delil gibi anlamları bulunmaktadır. Şerʻî mah-

kemelerin verdiği hakkın sahibini belirten resmî belgelerdir (Develioğlu, 1993:388).  

1.5.4. Mâhdar 

Huzur, hâzır anlamına gelmektedir. Da‘valarda kayıtlı olan durumlardan olu-

şan ancak asıl kararda değerlendirilmeye alınmayan yazılı beyânlardan oluşmaktadır 

(Akgündüz, 1988:17). 

1.5.5. İʻlâmlar 

Arapçada “ilm” kökünden gelmektedir. Bildirme, anlatma anlamındadır (Er-

gül, 2006:31). İʻlâm, şerʻî hukukta da‘vayı ve da‘vada bulunan kadının imzasının, 

mührünün bulunduğu belgelerdir. Da‘valarda ki da‘valı ve da‘vacının beyânları, is-

patları, cevapları, da‘vanın sebep ve sonuçlarını belirten belgelerdir. Şerʻiyye sicilleri 

arasında iʻlâmları farklı kılan durum hâkim tarafından verilen hükümleri bulundur-

masıdır. Hâkim kararı bulunduran belgeler iʻlâm olarak geçmektedir. 

Şerʻi mahkemelerde bulunan iʻlâmlarda olması gereken özellikler arasında; 

kadının imzası ve mührünün iʻlâmların alt bölümünde bulunması, da‘vanın olacağı 

yerin adresi, da‘valıların isimleri ve baba isimleri gibi durumların belirtilmesi, da‘va 

ve da‘vacıların belirttikleri konuların tam olarak belirtilmesi, da‘vacıların diğer tarafa 

olan cevablarının bulunması, karar verilen konunun delillerinin olması, kadının 

da‘vadaki kararının olması, da‘valarda belirtilen tarihlerin Arapça veya içinde bulu-

nulan tarihin yazılması gibi önemli husûsların yer alması gerekir (Akgündüz, 

1988:29-31). 

1.5.6. Müraseler 

Arapça’da, haberleşmek, mektuplaşmak anlamında kullanılmıştır (Ergül, 

2006:37). Şerʻiyye sicilleri’nde bulunan müraseler kadıların, rütbeli kişi veya maka-

ma gönderdiği yazılı belgeler olarak bilinmektedir (Akgündüz, 1988:38). 
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1.6. Başka Makamlardan Gönderilen ve Sicillere Kaydedilen Belgeler 

Şerʻiyye sicilleri’nde bulunan bazı fermân, berât, mektup, divân tezkireleri 

gibi diğer resmî kayıtlar, geçmiş dönemlerde hukukî kuralları içeren belgelerdir 

(Yılmazçelik, Tarih Yok:458). 

Şerʻiyye sicilleri’nde bulunan evrak ve belgeler yalnızca kadıların oluşturdu-

ğu belgelerden ibaret değildir. Merkezden, kendisine bağlı olan beylerbeyi, eyâlet, 

sancak ve kazâ bölgelerine emirler gönderilmiştir. Padişahın gönderdiği fermânlar, 

berâtlar, emirler; sadrazam, beylerbeyi, kazâskerlere gönderilen buyruldular ve başka 

idâreler tarafından gönderilen yazılı belgeler kadılar tarafından Şerʻiyye sicilleri def-

terlerine yazılırdı (Akgündüz, 1988:39). Merkezden gelen kadıların sicil defterlerine 

kaydettiği fermân, berât, buyruldu ve diğer başka hükümler bulunmaktadır (Ergül, 

2006:15). 

1.6.1. Fermânlar 

Şerʻiyye sicilleri’nde “Evamir ve ferâmin” olarak geçen belgelerdir. Padişah-

tan kadılara şerʻi alandaki görüşlerinin gönderildiği yazılı belgelerdir. Şerʻiyye sicil-

leri’nde yer alan bu belgeler Osmanlı Devleti’nde ana unsur teşkil eden kaynaklar 

arasında bulunmaktadır. Ayrı bir defter olarak yazılmadığında, şerʻiyye sicillerinin 

başında, ortasında bulunur ve diğer belgelerden farklı ters bir şekilde sicillere yazıl-

mıştır. Fermânların ilgili bulunduğu şerʻiyye sicillerine kesin kayıtları bulunmaktadır 

(Akgündüz, 1988:39-42). 

1.6.2. Berât 

 Berât, padişahın tuğrasının bulunduğu, atama ve görevlerin verildiğine dâir 

durumları belirten belgelerdir.  Diğer bir ifâde ile nişân olarak da bilinmektedir. 

Berât; “Biti” ve “Misal” olarak da adlandırılmıştır. Berât, ayrıca me’mûr atamaların-

da, gelirlerin kullanım hakkının verildiğini belirten padişah tuğrasının basılı olduğu 

belgelerdir. Bölgelerin tahrirleri sırasında berâtlar yenilenmiştir. Kaybolan berâtların 

yerine “zâyi” olduğu belirtilerek yerine yeni berâtlar verilmiştir. Berâtın sahibi vefat 

ettiği zaman veya görevinden ayrıldığı zaman, yerine diğer başka kişiler gelirdi. Kişi 

berâtına geri döndüğü zaman buna, derkenar denilmiştir (Kütükoğlu, 1992:472). 
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1.6.3. Buyruldular 

Şer‘iyye sicilleri’nde sadrazam, vezir, defterdar, kazâsker, kaptân-ı derya ve 

beylerbeyi gibi yüksek dereceli devlet me’mûrlarının kendilerinden alt rütbelerde 

bulunan kişilere gönderdikleri emirlerdir (Kütükoğlu, 1986:197). Şerʻiyye sicille-

ri’nde yer alan, sadrazam tarafından gönderilen yazılı belgelere buyruldu denilmiştir. 

Sadrazam, kaptan-ı derya, vezir, beylerbeyi ve kazâsker tarafından da buyruldular 

gönderilmiştir (Akgündüz, 1988:44). Türkçe’de buyurmak anlamına gelmektedir 

(Ergül, 2006:26).  

1.6.4. Tezkereler 

Şerʻiyye sicilleri’nde bulunan, kadının yazmadığı, başka devlet görevlilerin-

den gelen belgelerden oluşmaktadır. Osmanlı Devleti’nde eşit mertebede olan görev-

lilerin kurumlararası yazışmalarda gönderilen resmî belgeler olarak bilinmektedir. 

Şehir ve kasaba olarak aynı yerde olan kurumlar arasında gönderilen belgelere tezki-

re şehir dışında gönderilen belgeler ise tahrirât olarak bilinmektedir (Akgündüz, 

1988:46). 

1.6.5. Temessükler 

Sözlükte; tutunma, yapışma, sarılma anlamında kullanılmıştır. Diplomatika 

da temessükler,  borç ödenmesinin kabul edilmesinde veya bazı işlerin ve durumların 

teslim alındığının belirtilmesinde senede benzer kanıttır (Ergül, 2006:29). Temessük, 

bir işte sıkı tutunmak anlamına gelmektedir. Borçların senedleri temessük olarak 

adlandırılmıştır. Şerʻiyye sicilleri’nde temessükler bir durumda hakkı olan kişilere 

ilgili görevlilerin vermiş olduğu belgeler olarak bilinmektedir. Zaman içerisinde tapu 

olarak adlandırılmıştır (Akgündüz, 1988:48). 

1.7. Şerʻiyye Sicillerinin Osmanlı Devleti’ndeki Yeri ve Mâhiyeti 

Siciller, Osmanlı Devleti’ne ait iç teşkilât ile ilgili olarak bilgiler içermesi ba-

kımından önem arz etmektedir (Yılmazçelik, Tarih yok:458). Şerʻiyye sicillerinin, 

oluşum tarihi ile ilgili olarak Manna adlı araştırmacı, Ebied ve Mandaville’nin görüş-
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lerine karşı çıkarak erken dönem İslâm tarihi eserlerinde şerʻiyye sicilleri’nden bahs 

edilmediğini ve daha önceki dönemlere ait defterlerin bulunmadığını, şerʻiyye sicille-

rinin sistematik olarak yalnızca Osmanlı döneminde kaydedildiğini belirtmiştir.  

Osmanlı Devleti’nde bilinen şerʻiyye sicillerinin 1455 tarihinde Bursa’da or-

taya çıktığı bilinmektedir. Kadılık kurumu önceki zamanlarda da olduğu için buna 

bağlı olarak önceki zamanlara ait defterlerin de olduğu söylenmektedir. Sicillerin 

liste olarak toplanması ve korumaya alınması 1290 (1873) tarihinde Sicillât-ı 

Şerʻiyye ve Zabt-ı Deâvî Cerîdeleri Hakkında tâlimat ile gerçekleşmiştir. Osmanlı 

Devleti’nde şerʻiyye sicillerinin çeşitli konular dâhilinde yer aldığı görülmektedir. 

Bu konular, mahkeme kararı ile meydana gelen ve İstanbul’dan gönderilen belgeler-

dir. 

 Birinci tür belgeler arasında; iʻlâm, hüccet, terekeler yer alırken, ikinci tür 

belgeler arasında; fermân, emir, buyuruldu, tezkere, berât gibi belgeler yer almakta-

dır.   Birinci türden olan belgeler genel olarak sicil defterlerinde ön bölümde “(sicill-i 

mâhfuz)” olarak kaydedilmişken, merkez bölgesinden olan belgeler ise sicil defterle-

rinde arka bölümde “(sicill-i mâhfuz defterlü)” olarak yer almıştır.  

Sicil defterlerinde fetva örnekleri ve kadının bizzat tuttuğu notların da yer al-

dığı görülmektedir. Sicillerin hacimleri defterlerin bağlı olduğu şehirlere ve kazâlara 

göre farklılık göstermektedir. İstanbul, Bursa, Edirne, Şam gibi şehirlerin sicilleri 

farklılıklarına göre ayrı bir şekilde defterlerde yer almıştır, diğer şehir ve yerlerin 

sicilleri toplu olarak aynı defterlerde bulunmuştur (Uğur, 2010:9).  

Şerʻiyye Sicilleri’nde yer alan konular üç grup şeklinde görülmektedir. Birin-

ci grupta yer alan kadıların karar verdiği yargı, sözleşme, mirâs, vakıf ve nafaka, 

şerʻi kararlar, hüccet, nikâh, ortaklık gibi konular bulunmaktadır. İkinci grup, mer-

kezden gelen fermân, berât, tebliğ ve emirler gibi konulardan oluşmaktadır. Gönderi-

len belgeler okunup değerlendirildikten sonra asıl belge aynı şekilde onaylanır, ya da 

özeti alınarak sicile kaydedilirdi. Üçüncü grupta ise kadıların bulunmuş oldukları 

yerlerdeki doğal, siyasî ve toplumsal sorunları, şahitler eşliğinde sicil defterlerine 

yazmaları şeklinde olmuştur (Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, 1992:268).  

 Şerʻiyye sicillerinin, kadı sicili, kadı dîvânı, mahkeme kaydı, sicillât-ı 

şerʻiyye gibi farklı isimleri bulunmaktadır. Kadıların ve kadıların yardımcıları ara-

sında yer alan nâiblerin yazdığı birçok farklı belge yer almaktadır. Şerʻiyye sicilleri, 
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Osmanlı Devleti’nde toplumsal yaşamda insanların birbirleri ile olan münasebetleri-

ni, aile, ekonomi ve hukukî yapı gibi konular ile ilgili bilgileri içermektedir. Şerʻiyye 

sicilleri, araştırmalarda, özellikle sosyal ve yerel alanda yapılan çalışmalar için baş 

kaynak olarak önem arz etmiştir.  

Şerʻiyye sicilleri’nde; vakʻaların, cinayetlerin, nikâh ve vergi kayıtlarının, 

narh uygulamalarının, ta‘yînlerin, lonca da‘valarının, vakfiye ve vakıf muhasebe 

verilerinin olması, belgelerin; tarih, hukuk, iktisat gibi çeşitli alanların çalışmalarında 

ana kaynak olarak kullanılmasını gerekli kılmıştır. Şerʻiyye sicillerinin konuya göre 

farklı alanlarının olması bu duruma binaen farklı yazım şekillerini ortaya çıkarmıştır. 

Bu yazım şekilleri ve çeşitleri ilm-i şürût ve ilm-i sak kaynaklarında ele alınmıştır 

(Uğur, 2010:8-9). 

1.8. Şerʻiyye Sicillerinin Bugünkü Durumu 

Günümüzde, var olan şerʻiyye sicilleri’nde, Osmanlı Devleti’nin son dört beş 

yüzyıllık dönemi ile ilgilidir. Osmanlı Devleti’nin ilk dönem sicilleri bulunmamakta-

dır. Selçuklular dönemi ile ilgili kadı defterleri de kullanılamaz duruma gelmiştir 

(Yılmazçelik, Tarih Yok:459). 

Osmanlı Devleti’nin Şerʻiyye Sicilleri, başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu 

ve Balkan ülkelerinin arşivlerinde mevcudiyetlerini muhafaza etmektedirler. Türki-

ye’de bulunan defterlerin kataloğu Ahmed Akgündüz’ün şerʻiyye sicilleri: Mâhiyeti, 

Toplu Kataloğu ve Seçme Hükümler isimli çalışmasında ele alınmıştır.  Bu çalışma-

da 9883 sicil İstanbul’a ait, 6960 sicil ise başka şehirlerin defterlerinden oluşmakta-

dır. 

İstanbul’a ait olan 27 mahkemenin defterleri II. Abdülhamid döneminde Si-

cillât-ı Şerʻiyye Dâiresi’nde (İstanbul Müftülüğü Arşivi) bulunmaktadır.  İstanbul 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi’nde yer alan Hanya’ya ait 35, Kandiye’ye ait 97, 

Resmo ve Girit’e ait 215 sicil bulunan 11 defter yer almaktadır. Bu arşivde ayrıca 

Selânik’e ait 30’a yakın sicil bulunur. 1941 tarihinde başka şehirlerin defterleri bağlı 

bulundukları merkezlerin kütüphanelerinden, müzelerinden toplanıp bir araya getiri-

lerek 1991 yılında Ankara’da bulunan Milli Kütüphane merkezine aktarılmıştır. 8934 

adet sicil kaydının orijinal şekli 2005 tarihinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

merkezine aktarılmıştır.   
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İstanbul’da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi’nde 

10. 369 tane İstanbul sicili, 8693 tane Türkiye’de bulunan diğer yerlerin defterleri ile 

ilgili mikrofilm kopyaları bulunmaktadır. Bu araştırma merkezinde ayrıca Türki-

ye’de bulunmayan merkezlere ait 1350 adet defter kopyası bulunmaktadır. Türki-

ye’de bulunan yerel kütüphanelerde de o şehrin bağlı olduğu defter kopyaları bulun-

maktadır. Makedonya’da bulunan Üsküp Devlet Arşiv Merkezi’nde 1607-1912 tarih-

li 195 sicil defteri bulunmaktadır. Şerʻiyye sicilleri, XIX. yüzyılın son dönemine ka-

dar toplumsal, ekonomi ve hukuk alanı gibi araştırma konuları için önemli kaynak 

olmuştur. Tarih alanında, sicillerin sosyo-ekonomik açıdan kaynak olarak ele alın-

ması Halil İnalcık ile gerçekleşmiştir. 1960’ta “Bursa I:XV. Asır Sanayi ve Ticaret 

Tarihine Dair Vesîkalar” adlı makalede iktisat tarihi açısından değerlendirilmesi 

ayrıca sicil ve devlet arşivlerinin bir arada kullanılması bakımından önem arz etmek-

tedir. 

Sicil defterlerini,  yerel tarih alanında ilk olarak kullananlar arasında Mustafa 

Çağatay Uluçay ve İbrahim Gökçen bulunmaktadır. 1970’li yıllarda,  sicillerden Os-

manlı tarihiyle ilgili hangi alanda çalışma yapılması gerektiği konusu ön planda ol-

muştur.  1980 yılından sonraki dönemde,  Osmanlı ve Ortadoğu ile ilgili konularda 

yapılan araştırmalarda şerʻiyye sicilleri I. derece tarih kaynağı olarak ele alınmıştır.  

1990 yılından sonraki dönemlerde ise sicillerin başka kaynaklardan farkı, yeri, sicil-

lerde bulunan kavramlara açıklık getirmek, belgeleri anlamak için kullanılan yöntem-

leri araştırmak gibi konular ele alınmıştır. Günümüzde ise kapsamlı projeler dâhilin-

de sicillerin tasnifleri yapılmaktadır (Uğur, 2010:9-11). 

Siciller, içinde bulunan bilgiler ve tarihler ışığında, geçmişe ait önemli birta-

kım tespitler yapılmasını sağlayan birinci elden kaynak olarak yer almaktadır (Yıl-

mazçelik, Tarih Yok:457). 

 

 

 



25 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

2. TARSUS ŞERʻİYYE SİCİLLERİ 

Tarsus Şerʻiyye Sicilleri, yerel tarih araştırmalarında ve bölgenin hukukî, 

sosyal ve iktisadî yapısı ile ilgili araştırmalarda önemli görülüp başlıca kaynak olarak 

incelenmektedir. Bu gibi araştırmalarda kaynak olarak Tarsus Şerʻiyye Sicilleri kul-

lanılmış ise de ilk etapta kullanılacak yöntem, Tarsus Şerʻiyye Sicilleri’ni orijinal 

olarak Osmanlı Türkçesi’nden günümüz Türkçesine çevirmek ve bu belgelerin de-

ğerlendirmesini yapmaktır. Ankara Milli Kütüphane’de Tarsus’un toplam on yedi 

tane şerʻiyye sicili bulunmaktadır.   

2.1. 348 Numaralı Tarsus Şerʻiyye Sicilinin Genel Özellikleri 

Şerʻi Mahkeme Sicilleri’nden 348 Numaralı Tarsus Şerʻiyye Sicili, belge ve 

sayfa sayısı 65 olarak geçmektedir. Boyutu 25. 4x34.8cm.dir. Geldiği yer ise Adana 

Müzesi’dir. Eski numarası 348 olup Milli Kütüphane’de de bu numara kullanılmak-

tadır. Belgelerin çekildiği tarih 11.04.1992 olarak kaydedilmiştir. Belgelerin tamamı 

65 sayfa olup baştan birkaç sayfa ve 50. sayfa eksiktir. Bu belgelerde, otuz kayıb mal 

da‘vaları, on kadar verâset, yedi aded borç ve alacak, dört aded mülk, sekiz aded 

nikâh, talâk da‘vaları, vasîlik, vakıf ve katl da‘vaları olmak üzere yetmiş kadar mah-

keme kararı tespit edilmiştir.   

2.2. 348 Numaralı Tarsus Şerʻiyye Sicilinin Transkripsiyonunda Kullanı-

lan Yöntem 

Belgelerin transkripsiyonunda, transkiribe yöntemi kullanılarak belgelerin or-

jinallerinin olduğu gibi çevirisi yapılmıştır. Belgelerin transkripsiyonunda yer alan 

uzatma işaretleri: (â, î, û), ayın harfi (‘) işareti ile belirtilmiştir. Tamlamalar yazılır-

ken kullanılan kesme (’) ve tire (-) gibi işaretler kullanılmıştır. Okunmuş fakat tered-

düt içeren kelimelerin sonuna soru işareti (?) konulmuştur. Hükümlerin sonunda yer 

alıp ardarda gelen kişi isimlerinin arasında (/) işareti kullanılmıştır. Okunamayan 

kelimelerin yerine üç nokta (…) bırakılmıştır. Silik ve okunamayan bölümler ve ke-

limeler (silik) olarak yazılmıştır. Boş olan yerler (boş) olarak belirtilmiştir.  
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Bu çalışmada belgelerin transkripsiyonu ile beraber belgelerin sayfa numara-

ları ve hükümlerin numaraları ve tarihleri belgenin başına yazılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

2.3. 348 Numaralı Tarsus Şerʻiyye Sicilinin Hüküm Özetleri ve Transkripsiyonu 
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Tarsus’un Musalla Mahâllesi’nden Zey-

neb bint-i Hasan’ın kocasının kendisini 

arkadan kullandığına dâir şikâyeti ile ilgili 

da‘va. 
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5 2   

Tarsusun Yaraş Karyesi’nden daha önce 

aralarında karşılıklı anlaşarak ayrılan 

çiftin da‘vası.  
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Tarsusun Şamlı Mahâllesi’nde mirâs kalan 

evin taksiminin yapılması talebi hakkında.   

 (17Safer 315) – 

 (18Temmuz1897) 
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İ‘lâm 

6 4 
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Mehmed bin Abdullah’ın kaybolan camı-

zını beytülmâl me’mûrunda görüp kendi-

sine teslimini istemesi hakkında.   (17Safer 315) – 

 (18Temmuz 1897) 
Şahin Karyesi  

6 5 

H
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d
e 

b
in

 

İs
lâ

m
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Hanzade bin İslâm’ın kaybolan öküzünü 

Beytülmâl me’mûrundan kendisine veril-

mesini taleb etmesi hakkında.  (19Safer 313)- 

 (11Ağustos 1895) 

Ganime 

 Bucağı 
İ‘âm 

7 6 
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Abbas bin Abdullah’ınçalınmış olan bir 

takım eşyasını Ahmed’te bulması ile 

verilmesini taleb etmesi hakkında.  (20Safer 315)- 

 (21Temmuz 1897) 

Süleyman 

Beğli 
İ‘lâm 

7 7 
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Nasıf bin Ali’nin kayıp bargir ve kısrağı 

da‘vası hakkında 
 (21Safer315)- 

 (22Temmuz 1897) 

Kara Kütük 

Karyesi 
“ 

8 8 
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Sofular Mahâllesi’nden Hacı Abdülka-

dir’in siyah camızını kaybedip şimdi 

yavede bulması ile kendisine iadesini 

talebi hakkında. 

 (22Safer315)- 

 (23Temmuz1897) 

Sofular  

Mahâllesi 
“ 

8 9 
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Tekke Mahâllesi’nden Arab Mehmed 

Emin bin Yusuf’un kaybolan merkebinin 

da‘vası. 
 (22Safer315)- 

 (23Temmuz1897) 

Tekke 

Mahâllesi 
“ 
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9 10   

Tarsuslu Rum halkından olan Hece Rüz-

kah’ın çocukları ilgili verâset da‘vası 
 (24Safer 315)- 

 (25Temmuz1897) 

Koca Bucak 

Köyü 
Hüküm 

9 11 

2
4
 S

af
er

 3
1
5
 

A
h
m

m
et

 a
ğ
a 

b
in

 

A
h
m

ed
 a

ğ
a 

Sofular Mahâllesi’nden Hacı Ahmed Ağa 

bin Hacı Ahmed Cami-i Cedid Mahâlle-

si’nden Semercizâde Mustafa Efendi’nin 

şâhidlikleri dinlendikden daha evvel ölen 

Abdüssamet Ağa ölmeden 40 gün evvel 3 

Haziran 315 günü yazılmış olan senedle 

48 aded Mecîdiye borcu olduğunu söyle-

mesi ile ilgili verâset da‘vası 

 (24Safer 315)- 

 (25Temmuz1897) 

Sofular  

Mahâllesi 
Hüküm 

11 12 

H
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Şam Hastahanesi’nde vefat eden askerîn 

verâseti hakkında. 
 (9Zi’l-kâde315)- 

 (1 Nisan 1898) 

Paltalı  

Karyesi 
Hüküm 

12 13 
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 Kürt Musa Karyesi’nde Ortak tarla ekip 

sonradan ihtilaf olunması hakkında. 

 (11Râ. 315)- 

 (9 Eylül 1897) 

Kürt Musa 

Karyesi 
 

12 14   

Elinde olan 29 oğlaklı ve 34 aded davarı 

bir yere götürme masrafı ve emeği kendi-

sinin olub hâsıl olan peynir, yağ vesaire 

yarı ortak olmak üzere anlaşmalarına 

rağmen sonradan anlaşmaya tam uyma-

ması hakkında. 

 (14Râ.315)- 

 (12Eylül 1897) 

Müfti  

Mahâllesi 
Hüküm 

14 15   

Karadirlik Karyesi’nden Ahmed Çavuş 

bin Mustafa Ali Ağa ibn-i Ahmed’in 

yanında Tuti Hatun ibnet-i Ali adlı kadın 

1050 guruş mehir ile adı geçen kişinin 

nikâhlı eşi olmasına rağmen itâat etme-

mekde ve 5 gündür evede gelmemekte, 

aile hukukuna uymamaklatenbih olunma-

sının talebi hakkında. 

 (15Râ.  315)- 

 (13Eylül 1897) 

Karadirlik 

Karyesi 
Hüküm 

16 17 
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Tuzla Karyesi’nden bedelli askerlikten 

dolayı alacak da‘vası. 

 

 (25Râ. 315)- 

 (23Eylül 1897) 

Tuzla  

Karyesi 
Hüküm 

17 18 
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Zebir Karyesi’nden Hasan Ağa ibn-i 

Cemaleddin bir toru kısrak bun 2,5 sene 

evvel evinden gece kayb olub Ali isimli 

kişide olduğunu ve kendisine teslimini 

istemesi hakkında  

 (20Câ. 315)- 

 (17Ekim 1897) 

Zebir  

Karyesi 
Hüküm 

19 19 
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Tarsus’un Ermeni Mahâllesi’nden Çulha 

Karakliyan Ağa yine Ermeni Mâhalla-

si’nden Keşban Haci Mesihih yanında söz 

alarak Karabet Efendiye senedli otuz aded 

Osmanlı lirası borcu olduğunu ikrâr ede-

rek Tarsus’un Kalburcu Köyünde bulunan 

hududları belli 15 dönüm üzüm bağını ve 

menzilini borç karşılığı olarak mülk satı-

şının (bağ ve menzil)  olması hakkında  

 (10Câ. 315)- 

 (7Ekim 1897) 

Ermeni  

Mahâllesi 
Hüküm 

19 20 

M
az

h
ar

 K
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y
e-
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Tarsus’un Mazhar Karyesi’nde 10 sene 

evvel vefat iden Anime oğlu Yusuf’un o 

zaman küçük olan çocukları şu anda 20 

yaşlarında olduğu ve hisselerinin kendile-

rine verilmesi husûsu hakkında.  

 (20Câ. 315)- 

 (17Ekim 1897) 

Mazmâh 

Karyesi 
Hüküm 
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20 21 
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Adana’nın Camii Kebir Mahâllesi’nden 

müteveffa Pancaroğlu Mehmed Efendinin 

küçük çocuklarının şer‘an vasîleri olan 

Tarsus’un Kızılmurat Mahâllesi’nden Ali 

Çavuş şâhidler huzurunda merhumdan 

kalan 390 dönüm arazinin senede iki 

mâhsul kaldırmak üzere icarla ekilmesi-

husûsu. 

 (10Câ.315)- 

 (7 Ekim 1897) 

Adana’nın 

Cami-i Kebir 

Mahâllesi 

Hüküm 

21 22 
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 Mersin’in Burhan Karyesinden Hasan bin 

Bayazid Osman adlı kişinin ve 5 ay evvel 

kaybettiği doru bargirini Abdülkadir adlı 

kişide bulup teslimini taleb etmesi hak-

kında.  

 (16 Câ. 315)- 

(13Ekim 1897) 

Burhan  

Karyesi 
Hüküm 

22 23 
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 Tarsus’un Arazi Mahâllesi’nden Boyacı 

Karabet malı olan 3 yaşında bir düğem 20 

gün evvel Tarsus’un İbrişim Karyesinde 

güdülürken kaybolduğu düğenin malmü-

dürünün elinde bulan ve kendisine tesli-

mini istemesi ile ilgili da‘va.  

 (16C.315)- 

 (12Kasım 1897) 

İbrişim 

Köyü 
 

23 24  
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311 senesinde icara tuttuğu Belediye 

dükkânı için Ömer Ağa ondan 8 Mecîdiye 

istemiş sonra mal sandığından ona mak-

buzunu vereceğini söyleyip. Fakat Ömer 

Ağa ne parasını nede makbuzunu vermedi 

süal olunmasını talebi etmesi hakkında.  

 (8Câ.315)- 

 (5 Ekim 1897) 

Tarsus  

Belediyesi 
 

23 25 
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 Fatıma bint-i İbrahim adlı kadın aylık 38, 

5 kuruş maaşla tekaüd olan Zebir Köylü 

kocası Abdurrahim 3 aylık maaşanı alma-

dan vefat etmiş 3 aylık 115, 5 kuruşun 

verilmesini istemesi hakkında  

 (İbtidayı Câ.315)- 

(Eylül-Ekim 1897) 

Debbağhane 

Mahâllesi 
Hüküm 

24 26 
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Karadiken Karyesi’nden Hasan Çavuş’un 

kerimesi Aişeyi Kaklaktaş Karyesi’nden 

Çolak Süleyman oğlu Halil’in zorla kaçı-

rıldığı haberi üzerine ikiside getirilerek 

durum kendilerine sorulmuş ve zorla değil 

kendi rızasıyla kaçtığı ile ilgili da‘va. 

 (28.C.315)- 

 (24Kasım 1897) 

Karadiken 

Karyesi 
Hüküm 

24 27   

Tarsus’un Debbağhane Mahâllesi’nde 

Makam-ı Şerif Camisinin bitişiğinde 

bakkal dükkânında vefat eden Abdüddin 

Abdurrahim adlı kişinin bilinen hiçbir 

vârisi olmamakla vasîyi muhtarı olduğunu 

iddiâ eden Pirunlu Hasan oğlu Said adlı 

kişinin iddiâsı. 

 (1Râ.315)- 

 (31Temmuz1897) 

Debbağhane 

Mahâllesi 
Hüküm 

24 28 
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Debbağhane Mahâllesi’nden Mustafa ibn-

i İbrahim ve Çataklı Mahâllesi’nden Akas 

Ahmed ibn-i Mustafa adlı kişilere Ferced-

dün Abdüddin Abdürrahim adlı kişi vefat 

etmeden malı ile alakalı vasîyeti. 

 (Râ. 315) 

 (Temmuz-Ağustos 

1897) 

Debbağhane 

Mâh. 
Hüküm 

25 29 
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 Hamidiye halkından olub geçici olarak 

Tarsus’ta kalan Hacı Mehmed bin İsmai-

lAhmed ibn-i Halil Ağa huzurunda malı 

olan bir aded kula bargirin hırsızlık çalıntı 

olma zannıyla satışa çıkarılması hakkında. 

 (İbtidayı Receb 

315)- 

 (Kasım Aralık 

1897) 

Tarsus Hüküm 

26 30   

Camiatik Mahâllesi’nden Mencek Baba 

vakfının mütevellisi Hafız Mehmed Efen-

di ve Mâhmut Paşa Vakfının mütevellisi 

olan Hakkı ve Vasıf Efendilervakıflarla 

alakalı ifâdeleri hakkında.  

 (14Receb 315)- 

 ( 9 Aralık 1897) 

Cami Atik-

Mahâllesi 
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Mersi’nin Çavuşlu Karyesi’nde, dört ay 

evvel kaybolan öküzü sahibsiz olarak 

bulununca yave müdürü zabt etmiş, ökü-

zün sahibi tarafından taleb edilmesi hak-

kında.  

 (26Receb315)- 

 (21Aralık 1897) 

Çavuşlu 

Karyesi 
Hüküm 

28 32 
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İran Şehbenderi Mehmed İbrahim Beğ 

ibn-i Hacı İsmail Efendinin Kızılmurat 

Mahâllesi’nden Hacı Mâhmurzâde Hacı 

Mehmed Ağanın huzurunda söz alarak 

İran halkından olub bilinen bir vârisi 

olmayarak vefat eden Veli bin Abdüddin 

Abdürrahim adlı kişinin Hacı Mehmed 

Ağa adlı kişide olan alacağının tahsilini 

taleb etmesi hakkında.  

 (3 Şaban 315)- 

 (28Aralık 1897) 

Kızılmurat 

Mahâllesi 
Hüküm 

30 33 
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5 sene evvel Azvet Yaylasında mercimek 

kayası denilen yerde bulunan hududları 

belli 2 dönüm bağ vesaireyi alacağıkarşı-

lığında müvekkilime satdığı halde şimdi 

müdahale etmektedir süal olunmasının 

istenmesi hakkında 

 (8 Şubat 315)- 

 (28 Aralık 1897) 

Sakızlı  

Mâhalesi 
Hüküm 

31 34 
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Adana’nın Müminli Mahâllesi’nden Molla 

Durmuş bin Eyyüb şâhidler huzurunda-

kendi malı olan 4 yaşında kara kır bargiri-

ni görmüş olup getirmek üzere 18 gün 

evvel getirib teslim etmekle çalıntı şüphe-

siyle Tarsus’a gönderildiğini kendisine 

teslim edilmesinin talebi hakkında.  

 (2 Nisan 315)- 

 (26 Zilhicce 1315) 

Müminli 

Mahâllesi 
Hüküm 

32 
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Tarsus Mahkemesi’nde görülen Mencek 

Baba Vakfı’nın imamet cebabet ve hıtabet 

da‘valarında Hulusi Efendi 10 defa geldi-

ğini da‘vada vekâlet ücreti olan 500 guru-

şu taleb etmesi hakkında. 

 (12Şaban 315)- 

 (6 Ocak 1898) 

Tarsus  

Mahkemesi 
Hüküm 

33 36   

Malı olan bir aded dişi düğe Ulaş Karyesi 

civarında güdülürken kaybolub yave 

me’mûrunda bulması ve Düğenin teslim 

talebi hakkında. 

 (17Ramazan 315)- 

(9Şubat1898) 

Koca Ulaş 

Karyesi 
Hüküm 

34 37 
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Tarsus’un Kargılı Karyesi’nde vefat eden 

Kamanın oğlu İbrahim Ağa ibn-i Mehme-

din verâseti nikâhlı eşi olan Sitti Hatun ve 

kendinden evvel vefat etmiş olan diğer 

zevcesi Azime bint-i Veli’den dünyaya 

gelen küçük oğlu Mehmed’e münhasır 

olduğu aşikar olmakla beraber 20 aded 

Osmanlı lirası borcunun ödenmesi hak-

kında. 

 (8Şevval 315)- 

 (2Mart 1898) 

Kargılı  

Karyesi 
 

36 38 
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Mühale‘â da‘vası hakkında.  

 (17Zi’l-kâde 315)- 

 (9Nisan1898) 

Sofular  

Mahâllesi 
 

36 39   

Köle Musa Karyesi’nden Hacı Mehmed 

Efendi ibn-i Hacı İbrahim Ağa aynı köy-

den Hatice bint-i İzzet adlı bakire kızı 

1309 senesinde istemeleri ve kızın evlen-

mek istememesi hakkında. 

 (28 Şevval 315)- 

(22 Mart 1898) 

Köle Musa 

Karyesi 
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36 40   

Esenli Karyesi’nden Cerrah Mehmed bin 

Cerrah İbrahim vekili Hacı Hüseyin Efen-

dinin huzurunda şâhidliği sorulduğunda 

1309 Rumi ve 310 Arabi senesinnin rama-

zan ayının 13.ncü günü İbrahim Ağa gidip 

kardaşının kızını oğluna isteme ile ilgili. 

 (28 Şevval 315)- 

 (22 Mart 1898) 

Köle Musa 

Karyesi 
 

38 41 
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Sağ kulağı delik sol kulağı kesik 7 yaşında 

bir aded dişi camuzuma 2 gün evvel Deli 

Minnet Köyü’nden Derviş bin İsa kendi-

sinin diye sahib çıkmış sal olunması hak-

kında. 

 (20 Zi’l-kâde 315)- 

(12Nisan 1898) 

Çataklı  

Mahâllesi 
Hüküm 

40 42 
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Yenice Karyesi’nden Hatice Hatun ibneti 

Hacı Rızvan bundan üç gün evvel vefat 

eden kocası Hasan Efendi ibn-i Abdülka-

dir Yenice Köyü’nün muhtarı olup oza-

man vergiden üzerine zimmet geçirmekle 

tahsilat komisyonu kararıyla müzaye-deye 

çıkan bir aded kır bargirin onun malı değil 

40 sim Mecîdiyeye Tarsus’lu bakkal borlu 

Mevlüd Ağadan almış olduğunu kendi 

malı olduğunu söylemesiyle ilgili.  

 (20 Zi’l-hicce 

315)- (12Mayıs 

1898) 

Yenice  

Karyesi 
 

42 43   

Debbağhane Mahâllesi’nden Aişe bint-i 

Durmuş nam bakire kız aynı Mahâlleden 

Mısırlı Abdurrahman yanında da‘va etmiş 

Kasım oğlu Abdurrahman benim nikâh-

lımsın diye baban müdahale ediyor bu 

durumun men‘ini talebi ile ilgili. 

 (21 Zi’l-hicce 

315)- (13Mayıs 

1898) 

Debbağhane 

Mahâllesi 
Hüküm 

43 44   

Bekir Ağanın zahire ziraatına getirdiği 

zarara karşı almış olduğu bir aded doru 

bargir sahibsizdir diye götürülmüştür. 

Bargirin kendisine teslimini istemesi 

hakkında.  

 (26 Zi’l-hicce 

315)- (18 Mayıs 

1898) 

Karataş  

Nâhiyesi 

Debbağlar 

Karyesi 

Hüküm 
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a  Bir sene evvel göçü aşiretinden Turan ve 

Süleyman adlı kişilerden sağlam olarak 

400 guruşa bir bargir satın almış fakat iki 

gün sonra ayağında karakuş hastalığı 

olduğu anlaşılınca sahiblerine geri veril-

mesi hakkında.  

 (27 Zi’l-hicce 

315)- (19 Mayıs 

1898) 

Kızılmurat  

Karyesi 
Hüküm 

46 46 
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Kızılmurat Mahâllesi’nden Züleyha Hatun 

ibnet-i Ali kocası Mustafa ile evliliğinde-

nolan 1 yaşındaki küçük çocuğa 3 sene 

bakmak şartıyla ayrılmış, çocuğa bak-

makda iken bir gün gelip tekrar getirmek 

üzere çocuğu götürmüş ve hala getirmedi-

ği hakkında. 

 (4Muharrem 316)- 

(25Mayıs 1898) 

Kızılmurat 

Mahâllesi 
Hüküm 

46 47 

H
aı

za
 H

at
u
n
 

 

Kızılmurat Mahâllesi’nde verâset da‘vası 

hakkında.  (12 Muharrem 

316)- 

 (2 Haziran 1898) 

Kızılmurat 

Mahâllesi 
Hüküm 

47 48 
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Kızılmurat Mahâllesi’nden Züleyha Hatu-

na küçükken babasından mirâs kalan 

kassam defteri mücibince faizi ile beraber 

Tarsus Eytam Sandığında 4220 guruş ve 

daha sonar arka arkaya vefat eden biraderi 

Ahmed ve hemşiresi Sehmindende isabet 

eden 1140 kuruşki toplam 5360 kuruş 

alacağını olgunluk yaşına girdiği için 

Tarsus mal sandığından alacağıhusûsu. 

 (10 Râ. 316)- 

 (29 Temmuz 1898) 

Kızılmurat 

Mahâllesi 
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Tarsus’da oturan Osman bin Osman Tar-

susun Küçükminare Mahâllesi’nde 14 ay 

evvel 8 Mecîdiyeye almış olduğum bir 

aded erkek merkebimi Yusuf Ağada bul-

ması ve kendisine verilmesini istemesi.  

 (15 Râ. 316)- 

 (3Ağustos 1898) 

Küçük Minare 

Mahâllesi 
 

49 50 
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Yenice Karyesi’nden Nefise Hatun’un 

gece evinin kapısı kırılarak çalınan mal ve 

eşyaları hakkında.  (15 R. 316)- 

 (12 Eylül 1898) 

Yenice  

Karyesi 

 

 

48 51 
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Tarsus’un Tekke Mahâllesi’nden İranlı 

Hatice bint-i Derviş Hasan nam Hatun’un 

vekili olan İranlı Abdülcelil Ağa ibn-i 

Ayvaz Tarsus Müfti Mahâllesi’nden 

Nalbant Hayyabcı Ali Ağa ibn-i Kenan 

yanında dediki 2000 mehir ile nikâhlı eşi 

olan müvekkilini 14 aydır evinden kovub 

başka yerlere gidib çocukları olan 8 aylık 

Mâhmut’un nafakası olan 2100 guruşu 

ona teslim etmiş ve kendisi başka ev 

açması ile ilgili. 

 (15 Râ. 316)- 

 (3Ağustos 1898) 

Tekke 

Mahâllesi 
Hüküm 

51 52 

Z
ey

n
eb

 b
in

t-
i 

A
li

 

 

Karaçalı Kazâsı Bayramlı Karyesi’nden 

Zeyneb bint-i Ali babasından irsen elinde 

malı olan kula kısrağı 2 gün evvel Tar-

sus’a gidib gelmek üzere emanet olarak 

kocasına vermiş kocasıda gelirken beğ 

değirmeni yanında zabıta tarafından bir 

şübhe üzerine kocası ve kısrak derdes 

olunmuşdur. Bu kısrağın kendisine tesli-

mini istemesi hakkında. 

 (16 R. 316)- 

 (3 Eylül 1898) 

Bayramlı 

Karyesi 

 

Hüküm 

52 53 

K
ar

ab
u
lu

t 

İb
ra

h
im

 b
in

 

M
eh

m
ed

 

 

Karagücer Mahâllesi’nden hepsi kendi 

koyunlarından doğmuş 2 tane koyunun 

diğer koyunlarıyla Tarsus’dan geçerken 

kaybolmuş Molla Mehmed’de bulması ve 

kendisine teslimini istemesi hakkında.  

 (18 R. 316)- 

 (5 Eylül 1898) 

Kara Gücer 

Köyü 
Hüküm 

53 54 

C
am

u
z 

o
ğ
lu

 

H
as

an
 

A
h
m

ed
 

Kızılmurat Mahâllesi’nden Camuzoğlu 

Hacı Hasan, kaybolan tencere sahanın  

mezbûr Ahmed’de bulması ve kendisine  

teslim talebi hakkında. 

 (20 R. 316)- 

 (7 Eylül 1898) 

Nemruk 

Kalesi  

Karyesi 

Hüküm 

54 55   

Çay Karyesi’nden malı olan dişi boz 

merkeb bundan 4 gün evvel Baltalı Dere 

civarında güdülürken kaybolduğu şu an 

yavede olduğu ve kendisine teslim talebi. 

 (27 Râ. 316)- 

 (15Ağustos 1898) 
Çay Karyesi Hüküm 

54 56 

S
ey

y
id

 b
in

 

A
h
m

ed
 

K
ü
rü

z 
O

sm
an

 

2 yaşında bir boz merkeb 14 gün evvel 

gece kayboldu şu anda Kürüz Osman’ın 

elinde olduğu ve kendisine teslim talebi.  (20 R. 316)- 

 (7 Eylül 1898) 

Halil Efendi 

oğlu Karyesi 
 

55 57 

S
al

ih
 b

in
 H

a-

sa
n

 

K
il

is
e 

Zorbaz Harkı Mahâllesi’nden Salih bin 

Hasan ruha evakı yanıda bina malım olub 

10 puşteli bir harimi beş sene evvel bir 

kiliseye icara verib askere gitmiş askerden 

gelip malının kendine teslim talebi. 

 (2 Câ.316)- 

 (18 Eylül 1898) 

Zorbaz Harkı 

Mahâllesi 
 

56 58 

İm
iş

 H
at

u
n
 

b
in

t-
i 

Ö
ğ
er

 

 

Yunusoğlu Karyesi’nden İmiş Hatun 

ibnet-i Öğer fakir vekazâncı olmadığı için  

küçük oğlu Rasüle nafaka takdir olunma-

sının talebi hakkında. 

 (7.Câ. 316)- 

 (23 Eylül 1898) 

Yunus oğlu 

Karyesi 
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57 59 

H
ab

eş
 o

ğ
lu

 S
al

ih
 

V
as

îy
i 

M
u
h
ta

rı
 

Tarsus Mahâlleler’inden Habeş oğlu Salih 

Rüşdünü isbat iddiâ ederek emmisi Habeş 

oğlu Receb Ağa ibn-i Abdullah huzurunda 

Tarsus Eytam Müdürü Mehmed Efendinin 

huzurunda yirmi yaşını gecdiğini ve akil-

baliğ olduğu için babasından ona intikal 

iden akçeye vasîyi mezbüru olan Receb 

Ağanın kendisine teslim talebi. 

 (14 Câ. 316)- 

 (30 Eylül 1898) 
-  

58 60 

S
ü
le

y
m

an
 b

in
 

İm
ra

n
 

 

Eski Sahralı Mahâllesi’nden Süleyman bin 

İmran, bir aded öküzü 5 ay evvel bahçe-

sinden gündüz vakti kaybolduğu şu an 

mezbür Süleyman’da olduğunu ve kendi-

sine teslimini istemesi hakkında. 

 (14 Câ. 316)- 

 (30Eylül 1898) 

Eski Sahralı 

Karyesi 
 

59 61 

E
m

in
e 

b
in

ti
 

H
ac

ı 
H

as
an

 

İs
m

ai
l 

b
in

 

M
u
st

af
a 

Malı olan boz merkebin 4 ay evvel kay-

bolmuş şu en İsmail’in elinde olduğu 

kendisine teslim talebi hakkında.   (19 C. 326)- 

 (4 Kasım 1898) 

Afkan  

Mahâllesi 
Hüküm 

61 62 

Y
u
su

f 
b
in

 M
o
ll

a 
 

M
eh

m
ed

 

Y
av

e 
M

e’
m

û
ru

 v
ek

il
 

A
h
m

ed
 E

fe
n
d
i 

Kaybolan düğe’nin sahibi tarafından Yave 

me’mûrundan taleb edilmesi hakkında. 

 (23 Câ. 316)- 

 (9 Ekim 1898) 

Şamlı  

Mahâllesi 
 

62 63 

S
o
fu

la
r 

M
ah

âl
-

le
si

 

M
al

 S
an

d
ığ

ı Sofular Mahâllesi’nde bundan evvel vefat 

eden Çelebi Ahmed kerimesi Hasibe nam 

Sağire’nin Tarsus Emval Sandığında 

bulunan akçesi hakkında. 

 (25 Câ. 316)- 

 (11 Ekim 1898) 

Sofular 

Mahâllesi 
 

64 65   

Müteveffa Mustafa ibn-i Halil İbrahim’in 

verâseti hakkında.  (25.C. 316)- 

 (10 Kasım 1898) 

Debbağlar 

Mahâllesi 
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2.4. 348 Numaralı Tarsus Şerʻiyye Sicilinin Transkripsiyonu 

Belgenin Başında Yazılanlar: 

Tarsus Kazâsı Şerʻi Mahkemelerce Verilen Kararlar 

Rumî /1312-Milâdî /1896 yılında 

Rumî /1314-Milâdî /1898 yılına kadar 

İçindekiler: 

 Davacı: İbrahim Tarsus’a bağlı Tuzla Köyü’nde 

Davalı: Hüseyin Tarsus’un Kızılmurat Mahâllesi’nde  

Dava: Terhis edilerek ihtiyâta girilen (koruma) askerînden Hüseyin (…) şah-

sın 15 Cemâziye’l-âhiresi Tarsus’un Redif Tabur’unda asker yapması hakkında 

 

Sayfa No : 1 ( yok)  

Sayfa No  : 2 ( yok) 

Sayfa No : 3 ( yok) 

Sayfa   No       : 4 ( yok) 

 

Sayfa No : 5 

Hüküm No : 1 

Tarihi  : 17 Safer 312 

   

(Livata İddiʻası) 

(1) Tarsus’un Musalla Mahâllesi’nde Zeyneb bint-i Hasan M Tarsus’un Di-

nek Mahâllesi’nde Ahmed bin İbrahim müvacehesinde merkûm İbrahim yirmi beş 

aded sim Mecîdiye yedimde malım birkaç seneden berü zevci dâhilim olub bu kere 

hılâf-ı şer‘î olarak cânib-i verâdan dâhi isti‘mâl eylemekde olduğundan celbiyle işbu 

ef‘âl-ı na-meşrûʻadan menʻiyle nafaka-ı zarûret (silik) levazimat-ı zaruriye vermek 

üzere merkûma tenbih olunmak matlubumdur deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl zevci 

merkûm dâhi ediye-yi fi‘li livata-yı na-meşrûʻada bulunmadığını atiyyan-ı ve zevce-i 

mezbûreyi tathir ider ancak hanesine kabul idelemeyeceğini beyân eyledi. Fî 17 Sa-

feril-hayr sene 312 

El-müdde‘â-aleyh mezbûr Ahmed bin İbrahim/ el-müdde‘î mezbûre Zeyneb 

bint-i Hasan 
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Sayfa No : 5 

Hüküm No : 2 

Tarihi  : 17 Safer 315 

 

(Mühale‘a Da‘vası) 

(2) Tarsus’un Yaraş Karyesi’nde Mehmed Ali bin Ali Ağa’nın vekil-i müsec-

cel-i şer‘îsi Ömer Fakih bin Ali Efendi M Tarsus’un Yaraş Karyesi’nde marifetüz-zat 

Diba bint-i Süleyman müvacehesinde (silik) elan taht-ı nikâhında olan Diba bint-i 

Süleyman’ın karye-i mezkûre ahâlisinden Süleyman bin Mehmed’i iğfal iderek dün-

kü cuma günü Tarsus’ta bir haneye götürmiş müvekkilim Mehmed Ali taharri iderek 

bulmuş polis idâresine haber verilüp polis marifetiyle taht-i tevkife alınmış şimdi ise 

mezbûrenin müvekkilime itâat ve merkûm Süleyman’ın da cezasını taleb iderim de-

yü le-ded-da‘va ves-suâl mezbûre dâhi cevabında iki yüz kuruş mehirin tesmiyesiyle 

beş seneden berü zevce-i menküha-i medhulün bihası olup işbu târih-î mazbatadan 

dört mâh mukaddem beni Cabbar Kâhya Bucağı’nda (…) başı Mehmed Efendi ve 

Ömer Ağa şerʻîki Seyyid Ahmed Çavuş ve Ömer Ağa’nın kayını Mustafa mâhzarla-

rında nafaka ve mehrim mükabilinde muhâlea olduk binâen-aleyh merkûm Mehmed 

Ali’ye itâat’ta maʻzûr bulunduğumu beyân iderim. Fî 17 Saferil-hayr sene 315 

Vekil mezbûr ber-vech-i muharrer talâk müdde‘asını inkâr eyledi 

El-müdde‘â-aleyh mezbûre Diba bint-i Süleyman  

El-müdde‘î mezbûr vekil Ömerzâde 

Mezbûre şâhid getirmek üzere şehr-i hal-iʻArabinin salı günü şâhidlerini ge-

tirmek üzere imza eyledik 

Mezbûre tarafından müseccel vekili Mehmed Ağa’nın talebiyle ikame-i bey-

yine itmek üzere ve on beş gün mehil verilmişdir. Fî 20 Safer sene 315 

Gelecek salı gününe kadar getirmek mehil verilmişdir. Fî 12 Rabîu’l-âhir se-

ne 315 
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Sayfa No : 5 

Hüküm No : 3 

Tarihi  : 17 Safer 315 

 

(Verâset Da‘vası) 

(3) Tarsus’un Şamlı Mahâllesi’nden ama Şaban bin Kasab Mehmed bin Ali 

M Tarsusʻun Sakızlı Mahâllesiʻnden Karusacı Salih bin Derviş müvacehesinde Tar-

susʻun Sakızlı Mahâllesiʻnde vaki tarafları Sarı Mehmed Oğlu Mustafa ve Tüccar 

Usta Mikdad ve Leblebici Ali bin Kasaboğlu Mehmed ve tarik-i amm bahçe yolu ile 

mahdud iki bab oda ve bir sayfiye ve bir mikdar havlu ve müştemilatı malüme-i sai-

rey-i havi bir bab hane otuz seneden berü validem bint-i Hacı Kadir ile müdde‘î 

mezbûrun babası Derviş bin Ali münasafe-i müşterek olup ol-vecihle yirmi sene va-

lidem müteveffiye-i mezbûre Meryem sakin olup ba‘del-vefat vârisi benimle hemşi-

relerim Fatıma ve Zeyneb’e münhasıra olmuş iken on seneden berü yani validemin 

târih-î vefatı olan üç yüz beş senesinden berü müdde‘î suâl olunup müdahalesinin 

menʻiyle hane-i mâhdud-u mezkûre kasr-ı yed ve bize teslime tenbih olunmak mat-

lubumdur deyü ba‘ded-da‘va vel-isticvab mezbûr Salih dâhi cevabında otuz beş se-

neden berü babamızın mülkü olup yirmi sene babamız ve on beş seneden berü de 

irsen biz mütasarrıfları olup ol-vecihle bi-hakkın tasarruf ider deyü inkâra mukarin 

def‘a teâddi eyledi. Fî 17 Saferilhayr sene 315 el-müdde‘â-aleyh mezbûr Salih el-

müdde‘î mezbûr Şaban 

Mezbûr Salih’den ber-vech-i müharrer müdde‘âsına şâhidleri kimler olduğu 

olunan suâle cevaben yeni Ömerli Mahâllesi’nden İbrahim bin Rızvan ve Abdullah 

bin Rızvan Ali Ağa Karyesi’nden Rızvan Oğlu Süleyman ve Çekman Mahâlle-

si’nden Deyyab bin Hasan 

Merkûm Salih’den def‘a celbe beyyine taleb olundu  

 

 

 

 

 

 



38 

 

Sayfa No : 6 

Hüküm No : 4 

Tarihi  : 17 Safer 315 

 

(Kaybolan Camızını Beytülmâl Me’mûrunda Görüp Kendisine Teslimi  

İstemesi) 

(silik) Mahâllesi’nde Mehmed bin Abdullah M medîne-i mezbûre Mal Müdü-

rü Vekili Ahmed Efendi ibn-i Halil Ağa müvacehesinde târihden iki buçuk sene Tar-

sus’un Şahin Karyesi’nde Küçük Ali’den otuz beş aded sim Mecîdiye semen-i med-

fuum ve makbuz mukabilinde iştira ve tesellüm eyledim tahminen altı yaşında bir 

re‘s siyah camız (silik) yedimden ibak idüp el-yevm beytülmâl meʻmûru yedinde 

bulmamla bana red ve teslime meʻmûr mümâ-ileyhi tenbih olunmasını bil-istihkak 

taleb ve da‘va iderim deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl ber-vech-i müharre yedinde oldu-

ğunu ikrâr lâkin müdde‘înin ber-vech-i müharrer malı olduğunu inkâr. Fî 17 Saferil-

hayr sene 315 el-vekil/ el-müdde‘î mezbûr  

Şâhidlerine mutabık beyyine taleb olundukda Tarsus’un Şahin Karyesi’nde 

Demirci Salih bin Mehmed ve Meryem bint-i Mustafa ve Şamlı Mahâllesi’nden 

Mikdad bin Rızvan ve bunlardan başka şâhidim yokdur didi el-müdde‘î mezbûr 

Mezbûr Mehmed Mahâlle-i şer‘a gelüp husûsi mezkûrdan isbatdan izharı acz 

eylediği şerh kılındı. Fî 21 mezkûr 

Balada mevzuu işaret müdde‘îye-i mezbûrun işareti zatiyesi olduğunu tasdik 

ideriz el-müdde‘î Mehmed /şâhid şâhid/şâhid / 
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Sayfa No : 6 

Hüküm No : 5 

Tarihi  : 19 Safer 312 

 

(Mıstık Adlı Kişiden Yedi Buçuk Sim Mecîdiye Satın Alıb Kaybettiği 

Öküzü’nün Beytülmâl Me’mûrunda Olduğu ve Alıverilmesi Hakkında) 

An-asıl (...) olub Tarsus’un Ğanime Bucağı’nda menasın odacısı Hanzâde bin 

İslâm’dan M medîne-i mezbûre Mal Müdürü ve Beytülmâl Me’mûru Hilmi Efendi 

tarafındanhusûs-i atide vekil olup husûmet ve redd-i cevaba kıbel-i şer‘îden meʻmûr 

olan Ahmed Efendi ibn-i Halil müvacehesinde işbu târihden bir sene akdem (silik) 

ğaib anil-meclis Mıstık nam kimesneden on yedi buçuk aded sim Mecîdiye semen-i 

medfu ve makbuzu mükabilinde iştira ve teslim eyledim tahminen beş yaşında kır-

mızı iki kulağı siyah ve sağ gözünün içi bozlu alnı sakar bir re‘s öküzümü bir mâh 

mukaddem yedimde Ğafur Efendi’nin bahçesinde ibak iderek el-yevm beytülmâl 

meʻmûru yedinde bulmamla bana red ve teslime mümâ-ileyhe tenbih olunmasını bil-

istihkak taleb iderim deyü ba‘ded-da‘va vessuâl mümâ-ileyh dahî mezkûr öküz ye-

dinde olduğunu ikrâr lâkin müdde‘înin ber-vech-i müharrer malı olduğunu inkâr. Fî 

19 Saferil-hayr sene 313 el-vekil/ el-müdde‘î Hanzâde 

Müdde‘âsına mutabık şâhidleri kimler olduğu olunan suâle cevaben Tar-

sus’un Afgan Mahâllesi’nde malbaz bin yarbaz ve Hamal bin Reşid ve Mesal bin 

Havas ve Osman ve Şeyh Emir Mehmed bunlardan başka şâhidlerim yokdur didi. Fî 

19 mezkûr eddâ‘î Hanzâde  

Müsemmiyünlerden Cemal bin Kariş ve Mesal bin Havas M Mal Müdürü 

müvacehesinde istişhad olundukda müdde‘înin emval-i mevzuasına mutabık edâ-yı 

şehâdet-i şer‘iyye eylediklerinden şâhidân-ı merkûmân alel-usul tezkiyelerine havale 

şod Fî 19 mezkûr el-vekil (Mühür) 

 Şâhidân-ı merküman mensub oldukları marruzzikir Afgan Mahâllesi muhtarı 

evveli hâzır Abdullah bin Ali Mehmed bin Abdullah ile muhtarı sanisi Mustafa bin 

Ahmed bin Ömer’den evvela ba-varaka-i mestüre sirran ve ba’dehü meclis-i şer‘îfi 

mezbûrde bil-müvacehe alenen Afgan Şanüvaz bin Abbas ve Kemal bin Abdullah 

ledet-tezkiye her biri adl ve makbulüş-şehâde ittikleri ihbar olunmağın mücibince 
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gıbbet-tahlifiş-şer‘î mezkûr öküzü müdde‘î merkûm Hanzade’ye teslime meʻmûr 

mümâ-ileyhe tenbih olunduğu Fî 19 mezkûr ba-senediş-şer‘î 

 

Sayfa No : 7 

Hüküm No : 6 

Tarihi  : 20 Safer 315 

 

(Gece Evinden Çalınan Tencere, Sahan, Leğen ve Elbiseleri Ahmed İsim-

li Kişide Bulup Alıverilmesini Telap Etmesi) 

Medîne-i Tarsus Kurası’ndan Süleyman Beğli Karyesi ahâlisinden Abbas bin 

Abdullah M Adana’ya tâbi‘ Karakas Karyesi’nden Ahmed bin Yusuf müvacehesinde 

işbu meclis-i şerʻide her biri yedimde malım olup işbu muʻayene olunan ma‘a kapak 

bir tencere ve bila kapak iki tencere ve iki nühas sahan ve bir nühas leğen ve meyil-

den mamül dokuz parça zenne elbisesi târihden on iki gün marruzzikir Süleyman 

beğli Karyesi’nde kâin menzilim derününden leylen zâyi olup el-yevm mezbûr Ah-

med yedinde bulmamla bil-istihkak taleb iderim deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl ol-dâhi 

cevabında kaziyyeyi inkâr ider. Fî 20 Safer sene 315 el-müdde‘î mezbûr Ahmed el-

müdde‘î mezbûr Abbas 

 Müdde‘îden ber-vech-i müharrer müdde‘âsına mutabık şâhidleri kimler oldu-

ğu olunan suâle cevaben her biri Süleyman Beğli Karyesi’nden Ali bin Yusuf ve 

Bazargan oğlu İbrahim namün kimesnelerden başka şâhidim yokdur. 20 Safer sene 

315 

Müsemmiyün-i merkümandan mezbûr Ali bin Yusuf ve Bazargan Oğlu İbra-

him bin Ahmed nam kimesneler müdde‘înin iddiâsına muvafık bil-müvacehe ber-

vehec-i şer‘î edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye eylemişdir. Fî 20 Safer sene 315 

El-müdde‘î Salih bin Ahmed an-Mahâlle-i Debbağhane 

El-müdde‘î Câmi-i Cedid Mahâllesi’nden Muratoğlu Abdullah bin Salih 

El-müdde‘î Sulak Mahâllesi’nden Hüseyin bint-i Hasan Fî 20 mezkûr 
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Sayfa No : 7 

Hüküm No : 7 

Tarihi  : 21 Safer 315 

 

(Kaybolan Bargir ve Kısrakların Kendine Teslim Olunması Hakkında) 

Medîne-i Tarsus’un Tekelü Nâhiyesi’nin Karakütük Karyesi’nde Nasıf bin 

Ali (…) Mehmed M medîne-i mezbûre Mal Müdürü Mehmed Hilmi Efendi tarafın-

dan husûsi atide husûmet ve redd-i cevaba kıbel-i şer‘îden mezün olan Ahmed Efen-

di ibn-i Halil müvacehesinde netacen malım olan bir re‘s doru ve iki almacıklarının 

uzun ve ve boynunun iki tarafı yanık sekiz yaşında Saracoğlu (...) kırk bir re‘s beş 

yaşında yaşında bargirimden doğma malım olup işbu bargir ve kısrak Kara Kütük 

Karyesi’nin Yazıpınarı Mâhalli’nde rağy olunduğu halde târihden on gün akdem 

leylen zâyi olup el-yevm canib-i yavede bulmamla bil-istihkak taleb iderim deyü 

ba‘ded-da‘va ves-suâl vekil mümâ-ileyh dâhi cevabında bargir ve kısrak bila sahib 

olmak üzere (silik) miri içün bil-emân ve bil-meʻmûriye vâzı-ul yedini ikrâr lakın 

müdde‘î merkûmun ber-vech-i müharrer mülkiyet müdde‘âsına inkâr Fî 20 Saferil-

heyr sene 315 el-vekil (Mühür) el-müdde‘î mezbûr Ahmed Nasuh  

Müdde‘î merkûm nasuhdan ber-vech-i müharrer müdde‘âsına mutabık şâhid-

leri kimler idüğü olunan suâle cevaben herbiri Karakütük Karyesi’nden Vezir oğlu 

Beydüllah ve Külük Hasan oğlu Mehmed ve Ali oğlu Ahmed ve Vezir oğlu Mustafa 

namün kimesnelerdir ve bunlardan başka şâhidim yokdur didi. 21 mezkûr el-müdde‘î 

mezbûr Ahmed Nasup 

Müsemmiyünlerden Veziroğlu Mustafa ve Külük Hasan (M) Mal Müdürü 

Vekili Ahmed Efendi müvacehesinde istişhad olundukda müdde‘înin usulü mevzua-

sına mutabık edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye eylediklerinden merkûmân alel-usul tezkiyele-

rine havale şod Fî 21 mezkûr el-vekil (Mühür) 
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Sayfa No : 8 

Hüküm No : 8 

Tarihi  : 22 Safer 315  

 

(Kaybolan Camızı’nın Yave Meʻmûrundan Taleb İstemesi) 

Medîne-i Tarsus’un Sofular Mahâllesi’nden Hacı Abdülkadir Ağazade Hacı 

Ahmed (…) M medîne-i mezbûre Mal Müdürü Mehmed Ali Efendi tarafındanhusûs-

i âtide vekil olup husûmet ve redd-i cevaba vekil Ahmed Efendi ibn-i Halil müvace-

hesinde işbu yed ve netacen malım olan üç yüz kuruş kıymetli bir re‘s daşşaklı siyah 

camuzumu târihden bir buçuk mâh mukaddem Ali Fakı Karyesi’nde bulunan çiftli-

ğimden zayi olup el-yevm cânibi yavede bulmala bil-istihkak taleb iderim deyü 

ba‘ded-da‘va ves-suâl vekil mümâ-ileyh cevabında mezkûr camus bila sahib olmak 

üzere canib-i imiri içün bil-emân ve bil-meʻmûriye vâzı-ul yedini ikrâr lâkin müdde‘î 

merkûmun ber-vech-i müharrer mülkiyet iddiâsını inkâr. Fî 22 Saferil-hayr sene 315 

el-vekil (Mühür) el-müdde‘î (Mühür) 

Müdde‘âsına mutabık şâhidleri kimler olduğu suâl olundukda her biri Tar-

sus’un Ali Fakı Karyesi’nden Hacı Mahmud oğlu Mehmed ve Kahraman oğlu Sü-

leyman Ağa ve biraderi Hasan ve Cin Ali oğlu Osman ve Çulha oğlu Mehmed ve 

Kalburcu oğlu Ömer namün kimesnelerdir ve bunlardan başka şâhidim yokdur didi. 

22 mezkûr el-müdde‘î Yusuf  (Mühür) 

Şâhidân Hacı Mehmed oğlu Mehmed ve Kahraman oğlu Süleyman Ağa M 

Mal Müdürü Vekili Ahmed Efendi müvacehesinde istişhad olundukda müdde‘înin 

usulü mev zuasına mutabık edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye itdiklerinden şâhidan-ı marku-

man alel-usul tezkiyelerine havale şod Fî 22 M el-vekil (Mühür) 

Şâhidân-ı markuman mensub oldukları marruz-zikir Alifakı Karyesi’nin muh-

tarı evveli Kürt Hacı Mahmud bin Abdullah ve imamı Molla Rasül bin Ali’den evve-

la ba-varaka-i mestüre sirran ve ba‘dehû meclis-i şer‘îde Sevrizâde Hafız Ahmed 

Efendi ve Mübaşir Nuri Efendi’den alenen ledet-tezkiye adl ve makbülüş-şehâde 

idikleri ihbar olunmağın gıbbet-tahlifiş-şer‘î ba‘del-hükm mezkûr camus müdde‘î 

mezbûr hacı Ahmed Ağa’ya it‘â ve teslime meʻmûr mümâ-ileyhe tenbih olunduğu 

tescil Fî 22 mezkûr Babüş-şerʻî 
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Sayfa No : 8 

Hüküm No : 9 

Tarihi  : 22 Safer 315 

 

(Kayıb Merkebin Kendisine Teslimi Da ‘vası) 

Medîne-i Tarsus’un Tekke Mahâllesi’nden Arab Mehmed Emin bin Yusuf M 

medîne-i mezbûre Mal Müdürü Mehmed Hilmi Efendi tarafından husûsi atide vekil 

olup husûmet ve redd-i civaba vekil Ahmed Efendi ibn-i Halil müvacehesinde işbu 

târihden yedi gün dâhi cevabında mezkûr merkeb bila sahib olmak üzere cânib-i miri 

içün bil-eman ve bil-meʻmûriye vâzı-ul yedini ikrâr lâkin müdde‘î merkûmun ber-

vech-i muharrer malım olduğunu inkâr. Fî 22 Saferil-hayr sene 315 el-vekil (Mühür) 

el-müdde‘î mezbûr Mehmed Emin  

Müddeʻâsına mutabık şâhidleri kimler idüğü suâl olundukda cevabında Tekke 

Mahâllesi’nde Kürt Rasül bin Ahmed Kürt Mustafa nam kimesnelerdir ve bunlardan 

başka şâhidim yokdur didi. 22 mezkûr el-müdde‘î Mehmed Emin  

 

Sayfa : 9 (Diğer Belgenin Devamı) 

Müsemmiyüni merkûmundan Rasül ve Arab Mustafa bin Mısırlı Derviş M 

Mal Müdürü Vekili Ahmed Efendi müvacehesinde istişhad olundukda müdde‘înin 

usulü mevzuasına mutabık edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye eylediklerinden şâhidân-ı 

merkûmân alel-usul tezkiyelerine havale şod Fî 24 mezkûr şühüdül-hâzır Mustafa/ 

Rasül /el-vekil 

Şâhidân-ı markûman mensub oldukları marruz-zikir Tekke Mahâllesi İmamı 

Mehmed bin Abdullah ve muhtarı evveli Bakkal bin Ali bin Hacı Mehmed’den evve-

la ba-varaka-i mestüre sirran ve ba‘dehû meclis-i herbiri adl ve makbülüş-şehâde 

idikleri ihbar olunmağın mücibince gıbbet-tahlifiş-şer‘î ba‘del-hükm mezkûr merkeb 

müdde‘î mezbûr Mehmed Emine it‘â ve teslime meʻmûr mümâ-ileyhe tenbih olun-

duğu tescil Fî 24  
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Sayfa No : 9 

Hüküm No : 10 

Tarihi  : 24 Safer 315 

 

(Verâset Da‘vası) 

Medîne-i Tarsus ahâlisinden ve Devlet-i Aliyye tebaʻâsının Rum milletinden 

Bazargan Hece Rüzkah veledi Fetüh M medîne-i mezkûra kurasından Koca Bucak 

Karyesi’nde sakin iken bundan akdem vefat eden Abdüssamet bin Abdilkadir bin 

Abdullahın verâseti zevce-i menküha-i metrükesi Zeynep bint-i Seyyid ile Sulbi Ke-

biroğlu Habib ve Sulbi Sağiroğulları Hurşid ve Ali ve Sulbiye-i Kebire kızı Cemile 

ve Sulbiye-i Sağire kızları Züleyha ve Halimcan ve Fatıma ve kendüden akdem mü-

teveffiye olan zevcesi Hanım bint-i Mehmed’den mütevellid sulbiye-i sağire kızı 

Hanife’ye münhasıra olduğu bil-ihbariş şer‘î zahir ve mütehakkak olduktan sonra ve 

nefsinden asıl ve sığar-i merkûmunun mensub vasîleri ibn-i kebîr mezbûr habib mü-

vacehesin-de müteveffa-yı mezbûr Abdüssama’din hayatında zimmetinde işbu yer-

den olup müatebe olunan Fî 3 Haziran sene 312 târihiyle müverrah müteveffa-yı 

merkûmun mühr-ü zatisiyle memhür bir kıta sened mücibince an cihet-i farzılahi kırk 

sekiz aded sim Mecîdiye hak ve matlubum ile kezâlik işbu yedimde olup müayene 

olunan Fî 8 Nisan sene 313 târihiyle müverrah ve Tarsus mukavelat muharrirliğinden 

Musaddak ve mührü zatiyle memhür diğer bir kıta sened mücib-i ihet-i karzdan ev-

vela yedi aded lirayı Osmanî ile bir aded sim Mecîdiye alacak hak ve matlubum olup 

hatta mezbûr Abdüssamet hayatında meblağ-ı mezkûrlar cihet-i merkümden zimme-

tinde ber-vechi müharrer been deyni olduğunu mâhzar-ı şühüdde def‘aatla ikrâr ey-

lediğimden kablel-ahz vel-istifa vukuu vefatına binâen meblağaynı merkümeyn bil-

asale ve bil-vasaya vâzı-ul yed olduğunu tereke-i müteveffa-yı merkûmdan olmak 

üzere tarafıma it‘â ve teslime mezbûr habibe kıbel-i şerʻîden tenbih olunmak mura-

dımdır deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl mezbûr Habib dâhi cevabında tereke-i müteveffa-

yı mezbûr bil-asale ve bil-vesaya vâzı yedini ikrâr müdde‘î merkûmun ber-vech-i 

müharrer müdde‘âlarını inkâr. Fî 24 Safer sene 315 el-müdde‘â-aleyh (Mühür) el-

müdde‘î (Mühür) 

Müdde‘âsına mutabık şâhidleri kimler olduğu suâl olundukda herbiri Tar-

sus’un Alifakı Karyesi’nden Hacı Mahmud oğlu Mehmed ve Kahraman oğlu Süley-
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man Ağa ve biraderi Hasan ve Cin Alioğlu Osman ve Çulhaoğlu Mehmed ve Kal-

burcuoğlu Ömer namün kimesnelerdir ve bunlardan başka şâhidim yokdur didi. 22 

mezkûr el-müdde‘î Yusuf  (Mühür) 

Müdde‘i mezbûrden ber-vech-i müharrer müdde‘âsına mutabık şâhidleri kim-

ler olduğu suâle cevaben Sofular Mahâllesi’nde Hacı Ahmed Sevri Ağa ve Bedrizâde 

Zekeriya ahi ve Câmi-i Cedid Mahâllesi’nden Kesercizâde Mustafa Efendi ibn-i 

Mehmed Efendi Kargılı Karyesi’nden Kamet’in oğlu İbrahim Ağa ve Kızılmurat 

Mahâllesi’nden Yaylakcızâde Mehmed Emin Efendi namün kimesnelerdir bunlandan 

ğayri şâhidim yokdur dedi. Fî 24 mezkûr el-müdde‘î (Mühür) 

 

Sayfa No : 9 

Hüküm No : 11 

Tarihi  : 24 Safer 315 

Sofular Mahâllesi’nden Hacı Ahmed Bedevi Ağa bin Hacı Ahmed Bedevi 

Ağa ve Câmi-i Cedid Mahâllesi’nden Semercizâde Mustafa Efendi ibn-i Mehmed 

Efendi ibn-i Mustafa M mezbûr Habib müvacehesinde istişhad olunduklarına bundan 

akdem vefat iden Kocabuçak Karyeli Abdüssamet Ağa ibn-i Abdülkadir bin Abdul-

lah Kemal-i hayatında ve kemali akl ve sıhhatında târihden kırk gün mükaddem ya-

nımıza gelerek işbu müayene olunan 3 Haziran 313 târihiyle müverrah bir kıta sened 

mücibince işbu hâce (...) zimmetinde cihet-i karz olarak kırk semiz aded sim Mecîdi-

ye borcumdur deyü edâ-yı şehâdet itdi (...) müteveffa-yı merküm ol-vecihle ikrârına 

şâhidiz şehâdet dâhi ideriz. Fî 24 eş-şâhid Semercizâde Mustafa/ eş-şâhid Bede-

vizâde 

Şâhidân haklarında bir diyeceği olup olmadığı mezbûr habibe olunan suâle 

cevaben tezkiyelerini talip iderim. 24 Rabîu’l-âhir 

Şâhidân mümâ-ileyhimanın oğlundan ledet-tezkiye vettadil şehâdetleri mak-

bule olmağın mücibince meblağı müdde‘â yedi bini merkûma itâya merkûma bi-

vech-in tenbih olunduğu 
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Sayfa :10 (Diğer Belgenin Devamı) 

Sermaye evvela yedi lira bir Mecîdiye hakkında Kale Atik Karyesi’nde kalfa-

nın oğlu İbrahim Ağa ibn-i Mehmed ve Sakızlı Mahâllesi’nden İstanbullu oğlu 

Mehmed Ağa ibn-i Şeyh İbrahim bin Hasan müdâhil olarak bi-müvacene ber-vehci 

şer‘î edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye eyledikleri kayıd şod 

(2) Şâhid-i mezbûr İstanbullu oğlu Mehmed Ağa sirran tezkiyede cerh edil-

miş olduğundan mescidde ve Kızılmurat Mahâllesi ahâlisinden Yılanlızâde Mehmed 

Emin ibn-i Ali Ağa’yı ikame ve bil-müvacehe ber-vechi şer‘î muvafık olarak edâ-yı 

şehâdet-i şer‘iyye eylemiş olduğu kayıd şod şâhidân-ı merkûmân Fatin’in oğlu İbra-

him Ağa ile şâhidi mezbûr Mehmed Emin’den vukubulan taleb üzerine mensub ol-

dukları Mahâlle ve kura’nın imam ve muhtaranından evvela ba-varaka-i mestüre 

sirran ve ba‘dehû meclis-i şer‘îde Mehmed Emin bin Mehmed ve Molla Derviş bin 

bin Ahmed Efendi’den alenen ledet-tezkiye her biri adl ve makubülüş-şehâde idükle-

ri ihbâr olunmağın müccibince ba‘del-hükm ve tenbih. Fî 4 Cemâziye’l-evvel sene 

315 

 

Sayfa No: 10  

 

(Verâset Da‘vası) 

Zikri-ati müteveffanın dayılarından ve Karaisalı Kazâsı’nın Tobcu Karye-

si’nden Mustafa Ağa ibn-i Salih M Kürt Musa Karyesi’nde sakin iken bundan akdem 

vefat iden bila mevtin Kürt Mehmed bin Mustafa bin Abdullahın zahirde zevce-i 

menküha-i metrükeleri Fatıma bint-i Ahmed ve Tuti bint-i Ali’den ğayri vârisi olma-

yub terekesininin rubu-u zevcelerine ve sülüs-ü erba-ı canibi beytülmâla âid olmağla 

bu maküle vefat idenlerin terekelerini ahz ve cânib-i beytülmâl için kabza meʻmûr 

olup zikri-atihusûsda husûmet ve redd-i cevaba kıbel-i şerʻîden mezün olan hala 

medîne-i Tarsus Mal Müdürü Ahmed Efendi tarafından vekili Ahmed Efendi ibn-i 

Halil müvacehesinde müteveffa-yı mezbûr çift şer‘î kim olup hayatda zimmetinde 

işbu yedimde olup müayene olunan defter mücibince bin dokuz yüz yedi guruş ala-

cağım olup hatta merkûm vefat etmezden yirmi gün mükaddem hesab gördüğümüzde 

meblağı müdde‘âya ber-vech-i müharrer zimmetinde baki deyn olduğu mâhzarı şü-

hüdde ikrâr dâhi itdiğinden meblağ-ı müdde‘â-ya bil-eman ve bil-meʻmûriye vâzı-
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yed eylediği tereke-i müteveffa-yı mekümden olmak üzere tarafıma it‘â ve teslime 

müvekkilina izafetle vekil mümâ-ileyheden öbih olunmak muradımdır deyü ba‘ded-

da‘va ves-suâl vekil mümâ-ileyhden cevabında tereke-i müteveffa-yı merkûmun se-

lase-i erbaına bil-elan ve bil-meʻmûriye vâzı-yedini ikrâr ve müdde‘î merkûmun ber-

vech-i müharrer müdde‘âbını inkâr. Fî 7 Rabîu’l-evvel sene 315 el-müdde‘î mümâ-

ileyh (Mühür) Mustafa Feyzulah el-müdde‘î mümâ-ileyh (Mühür) 

(3) Müdde‘îden ber-vech-i müharrer müdde‘âsına mutabık şâhidleri kimler 

idüğü olunan suâle cevaben her biri Kürt Musa Karyesi’nden Küran Ahmed bin 

Mehmed ve Süleyman bin Hüseyin Veli Adilbeğ halkından Selim Ağa ibn-i Müzaf-

fer ve İsmail bin Süleyman ve Hacı Halil Efendi ve Musaca namün kimesnelerdir 

bunlardan ğayri şâhidim yokdur. Fî 7 m el-müdde‘î mezbûr 

 

(Vefat Eden Kişinin Borcunun Terekesinden Ödenmesi) 

(1) Müsemmiyün-u merkûmden Kürt Musa Karyesi’nden Kuran Ahmed bin 

Mehmed bin Abdullah ve Süleyman bin Hasan bin Özbeğ Süleyman M vekil mümâ-

ileyh müvacehesinde istişhad olunduklarında bundan akdem vefat iden Palamutcu 

Kürt Mehmed bin Mustafa bin Abdullah hali hayatında vefat etmezden yirmi gün 

mükaddem işbu müdde‘î Mustafa Ağa ile hesab gördüğümüzde cihet-i terekeden 

zimmetinde mezbûr Mustafa Ağa’ya bin dokuz yüz yedi guruş deyni zuhur eyledi ve 

ber-vech-i müharrer zimmetinde mezbûr Mustafa Ağa’ya bin dokuzyüz yedi guruş 

deynim vardır deyü huzurumuzda ikrâr eyledi biz bu vecihle şâhidiz şehâdet dâhi 

ideriz. Fî 7 m eş-şâhid Süleyman eş-şâhid mezbûr (Mühür) 

Şâhidânı merkûmân haklarında bir diyeceği olup olmadığı Vekil Efendi’den 

olunan suâle cevaben tezkiyelerini taleb iderim. Fî 7 m el-vekil mümâ-ileyh (Mühür) 

 Şâhidân-ı merkûman mensub oldukları marrüz-zikir Kürt Musa Karyesi’nin 

imamı Molla Mehmed bin Hasan ve muhtarı evveli Molla Ali bin Halil ve muhtarı 

sanisi Mustafa bin Molla Musa bin Süleyman evvela ba-varaka-i mestüre sirran ve 

ba‘dehû mezkûr Karyede Ömer Efendi ibn-i Hacı Mehmed ve Hafız Ali bin Kara 

Derviş’den dâhi alenen ledet-tezkiye her biri adl ve mükbulüş-şehade idükleri ihbar 

olunmağın mücibince ba‘det-tahlifiş şer‘î vel-hüküm vet-tenbih. Fî 9 Rabîu’l-evvel 

sene 315 
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Sayfa No : 11 

Hüküm No : 12 

Tarihi  : 9 Zi’l-kâde 315 

 

(Şam Hastanesi’nde Vefat Eden Asker’in Verâseti) 

 Medîne-i Tarsus kurasından Paltalı Karyesi’nde sakin zat-ı Kızılmurat 

Mahâllesi’nden Hasan bin Vefai ve Paltalı Karyesi’nden Osman bin Hüseyin bin 

Abdullah tarifleriyle müarrafe olan Zeyneb bint-i Zülfi Nam Hatun meclis-i şer‘îde 

takrir-i kelâm ve tâ‘bîr anil-meram idüp marruz-zikir Paltalı Karyesi’nden zevci 

dâhilim olan ve târihden yedi sene mükaddem asker-i şahaneye dühul ve müahharan 

firâr iden Harputlu Abdullah bin Mehmed nam kimesne hasta olup bundan üç sene 

akdem li-eclil-mütavi Şam-ı Şerʻîf Hastahanesine dühul ve bir müddet sonra rahyab 

olamayup ecel-i mevud ile bi-emrillah-i teâla vefat idüp cenazesine müşahede iden 

işbu huzzarandan Borahıl Nâhiyesi’nden Süleyman bin Hasan bin Abdullah ile vefa-

tını istima iden Küçük Minare Mahâllesi’nden Ali bin Süleyman nam kimesneler 

ihbar eylediklerinde ben dâhi hazıran-ı merkûmanı tasdik etmemle hakikat-ü hal ha-

zıran-ı maz bürandan badel-istihbar nefsimi ahara tezvice kıbel-i şer‘îden bana izin 

verilmek mavlubumdur. Fî 9 Zi’l-kâde sene 315 el-hazıra-i mezbûre Zeyneb 

 (2) Ve Çekman Mahâllesi’nden Ali bin Süleyman bin Mehmed M mezbûr 

müvacehesinde işbu müstahbire-i mezbûre Zeyneb’in zevci olup bundan mukaddem 

askerlik ile Şam-ı Şerʻîfe azimet iden Paltalı Karyeli Harputlu Abdullah bin Mehmed 

bundan üç sene mukaddem hastalanarak Şam-ı Şerʻîf Hastahanesi’ne dühul ve orada 

tedavi olunmakda olduğunu diydim ve bir müddet sonra yoklamak üzere hastahaneye 

vardığımda merkûm ecel-i mevud ile vefat itdiğini hastahane hademelerinden Yusuf 

bin Abdullah nam kimesneden işitdim ben bu vech üzere şâhidim şehâdet dâhi ide-

rim. Fî 9 Zi’l-kâde sene 315 eş-şâhidi mezbûr Ali 

(…silik) Nâhiyesi’nden Süleyman bin Hasan bin Abdullah M mezbûr müva-

cehesinde işbu müstahbere-i mezbûre Zeyneb’in zevci olup bundan mukaddem as-

kerlik ile diyar-ı ahara azimet ve karar ile târihden üçsene mukaddem hastalanarak 

Şam-ı Şerʻîf Hastahanesine dühul iden Harputlu Abdullah bin Mehmed bir müddet 

sonra şifayab olamayup ecel-i mevud ile vefat itdi cenazesine ra’yel-ayn şâhidim 
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şehâdet itdim ben bu vecihle şâhidim şehâdet dâhi iderim. Fî 9 mezkûr eş-şâhidi 

mezbûr Süleyman 

Merkûmân Ali ve Süleyman her-vecihle adil ve makbül-üşücehade oldukları-

nı tezkiye eyleriz. Fî 12 m (...) Mahâllesi’nden kör terzizâde (Mühür) el-müdde‘î 

Molla İbrahimzâde (Mühür) el-müdde‘î Sakallı Mahâllesi’nden Hacı Hamdüllah 

Ahmed Efendi (Mühür) 

 

Sayfa No : 12 

Hüküm No : 13 

Tarihi  : 11 Rabîu’l-âhir 315 

 

(Ortak Tarla Ekib Sonra Aralarında İhtilaf Olması) 

 Medîne-i Tarsus Kurasından Kürt Musa Karyesi’nde sakin iken bundan ak-

dem vefat iden bila mevtin Kürt Mehmed bin Mustafa’nın ba-ilâmiş şer‘î vasî-yi 

muhtarı olan mezkûr Kürt Musa Karyesi’nden Molla Ali bin Bekir müvacehesinde 

müteveffa-yı mezbûr Mehmed bu sene çift şer‘îkim olmak mübabesesiyle harmanı-

mızda hâsıl ve el-halet-ü hazih-i Tarsus’da bedesten derününde mâhlüt olarak vâzi-

etdiğimiz mevcüd olan dokuz buçuk kile hıntanın üç kilesiyle yirmi kila şer‘îk olan 

iki kilesi benim isede zikir olunan mevcüd kile hıntanın cümlesi güya müteveffa-yı 

merkûmun olmak zağmiyle vasî-yi mezbûr müdahale ve teslimine imtina ider oldu-

ğundan keffi yed birle tarafıma teslime kıbel-i şer‘îden tenbih olunmak matlubumdur 

deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl vasî-yi mezbûr dâhi cevabında zikir olunan hıta ve şairin 

mecmü-u müteveffa-yı markumun malı olmak üzere vâzı-yed ve ol-vecihle müdaha-

le ider olduğunu ikrâr müdde‘î merkûmun malı olduğunu inkâr. 

 Merkûm Mustafa Ağa’dan iddiâsı vecihle beyyine taleb olundu. Fî 11 

Rabîu’l-evvel sene 315 

 Müdde‘înin şâhidleri Kürt Musa Karyesi’nden Hafız Ali bin Molla Musa ve 

Çiftlik Karyesi’nden Hacı Halil ve Kürt Musa’dan Ahmed bin Mehmed bin Osman 

ve Bekir bin namün kimesnelerdir bunlardan ğayri şâhidim yokdur. Fî 12 mezkûr el-

müdde‘î (Mühür) Mustafa 
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 Müsemmiyünden merkûm Ahmed bin Mehmed bin Süleyman ve Mehmed 

bin Osman bin Mehmed müdde‘înin iddiâsına muvafık olarak edâ-yı şehâdet-i 

şer‘iyye eylemişlerdir. Fî 12 m 

 

Sayfa No : 12 

Hüküm No : 14 

Tarihi  : 14 Rabîu’l-âhir 315 

 

(Bir Yerden Bir Yere Davar Götürme Anlaşmasında Sonradan İhtilafa 

Düşme) 

(1) Müfti Mahâllesi ahâlisinden Kasab Mehmed Ağa Trabluslu Mahmud M 

kel Ahmed Karyesi civarında hayir-nişin Arab Ebü Ahmed bin Abdülkadir tarafın-

dan husûs-i atide taleb ve da‘vaya vekil-i müseccel-i şer‘îsi arabacı İbrahim Ağa bin 

Süleyman müvacehesinde yedimde malım olan yirmi dokuz oğlaklı ve otuz dört aded 

davarın götürme emeği kendisinin üzerine olmak ve hâsıl olan yağ ve peynirin nısfı 

kendüye âid bulunmak ve müahharan zikir olunan davarları ihraç itdiğimizde her ne 

fazla hâsıl olur ise fazla-i mezkûru ber-vech-i nısfiyet beynimizde iktisam olunmak 

üzere otuz beş guruş kıymet takdiriyle târihden dört mâh mukaddem mezkûr davarla-

rı müvekkil merkûm Arab Mehmed’e it‘â ve teslim ol-dâhi tesellüm ve kabz ve ka-

bul idüp rağy etmekde olduğu halde târihden yirmi beş gün mükaddem hesabı rüyet 

etmek üzere zikir olunan davarları getürmesi hakkında vukubulan kelim üzerine gel-

diğinde mâhzar-ı şühüdde zikir olunan oğlaklarla davara olan nısıf hissesini h-

esabiyle yirmi beşer guruşa bana bey idüp semerden hâsıl olan beş yüz on kuruş faz-

ladan hissesine âid ikiyüz elli beş kuruşdan yağ ve penayir ve yoğurt bahası hisseme 

âid iki yüz guruş badel-ihrac mütebaki deynim olan (...) beş guruş ile akdemce ken-

düsünden kazen aldığım elli Mecîdiye vech-i âhar’dan alacağı olan otuzyedi guruşki 

cem‘an on Mecîdiye alacağı mezkûr davarları hiyn-i teslimde edâ etmek üzere teah-

hüd itmiş isemde el-yevm davarları teslimden imtina ider olduğundan medyün oldu-

ğum mezkûr on Mecîdiyeyi tarafımdan ahz ile davarlar mevcüd isede aynen şehr-i 

küllide beherinin el-yevm kıymetleri olan doksan iki guruşdan cem‘an 128 guruşu 

hala talebi derim deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl vekil-i mezbûr İbrahim Ağa dâhi ceva-

bında o târihle müdde‘â-ya davarlarını otuz oğlakla otuz üç davarın behed danesinin 
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nısıf arpadan buçuk kuruş kıymetle müvekkilim Arab Ahmed Bey ve teslim ol-dâhi 

ber-vech-i müharrer iştira ve tesellüm idüp hâsıl olan yağ ve penayir müstekillen 

müvekkile âid olup müdde‘î merkûmun asla hak ve salahiyeti olmamak üzere ve 

semen-i müctemi’asından yüz otuz sekiz guruş peşin ve mütebâki dört yüz otuz do-

kuz buçuk guruş hiyn-i tefrikde vermek üzere 

 

(Evvelki Belgenin Devamı)-(Bu belge 2 defa basılmış I. sağ taraf II. sol 

tarafda yazılmış birincisi 13. Sayfa’da, ikincisi 12. Sayfa’da iptal yazıl-

mış) 

Müvekkilime müdde‘î merkûm Ahmed bir kıta sened vermişdir ve davarlar-

dan üç ve oğlaklardan dâhi üçü helak olup el-yevm yirmi yedi oğlağın otuz aded da 

vara vâzı-ul yed bulunmakdan binâen-aleyh târihden yirmi beş gün mükaddem li-

eclit-tefrik müvikkilim Dursun geldiğinde zikir olunan davarların nısfını ber-vech-i 

müdde‘a yirmi beş guruş kıymet takdiriyle müvekkilim merkûm Ahmed Ağa’ya 

Bey, itmişsede müahharan merkûm Ahmed Ağa almam deyü bey-i mezkûru fesh 

itmişdin deyü ba‘ded-def-i vel-inkâr merkûm Ahmed Ağa tekrar cevabında mücvek-

kili merkûm Ebü Ahmed bu fün saat altı raddelerinde yanıma gelüp evvelki hesabı-

mız üzere medyun olduğun on Mecîdiyeyi vermedin diye müdde‘âsı vecihle yirmi 

dokuz oğlaklı otuz dört davarın mevcüdden getürüb teslim ideyim deyü mâhzar-ı 

şühüdde ikrâr dâhi eyledi deya ba‘ded-def‘i vel-inkâr. Fî 14 Rabîu’l-âhir ve 30 Ağus-

tos sene 313 el-müdde‘â-aleyh (Mühür) el-müdde‘î Ahmed Salih 

Merkûm müdde‘î Ahmed’den defi içün beyyine taleb olundu.  

(1) Mezbûr Ahmed Ağa’dan müdde‘âsına mutabık şâhidleri kimler olduğu 

olunan suâle cevaben Kızılmurad Mahâllesi’nden Habib bin Abdullah ve Tekke 

Mahâllesi’nden Yakub Ağa ibn-i Osman ve Mustafa ve Paltalı Karyesi’nden Kasap 

Mustafa ve Tekke Mahâllesi’nden Abbas bin Ali namün kimesnelerdir bunlardan 

ğayri şâhidim yokdur. Fî 19 Rabîu’l-âhir sene 315 el-müdde‘î Ahmed Salih 

(2) (…silik) Mahâllesi’nden Yakub Ağa ibn-i Osman bin İsmail ve Kızılmu-

rat Mahâllesi’nden Hasan Habib bin Abdüddin bin Abdullah vekil İbrahim Ağa mü-

vacehesinde istişhad olunduklarında târihden on gün mükaddem yani geçen cumarte-

si günü saat altı raddelerinde işbu İbrahim Ağa’nın müvekkili el-yevm kel Ahmed 

Karyesi’nde mukim Ebü Ahmed işbu müdde‘î Ahmed Ağa’nın dükkânına gelüp 
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mezbûr Ahmed Ağa’ya (…silik) başında olan on Mecîdiyemi virandan ve bundan 

yirmi dokuz oğlağımı otuz dört davarların el-halet-ü hazih-i mevcuddur getürüp sana 

teslim ideyim deyü (…) dâir biz bu vecihle şâhidiz şehâdet dâhi ideriz. Fî 18 

Rabîu’l-âhir sene 315 eş-şâhid mezbûr Mühür es-seyyid Hasan bin Habib/eş-şâhid 

mezbûr (Mühür) Ömer (Mühür) İbrahim  

(3) Müdde‘î-ye vekilinden şâhidân-ı markuman haklarında bir diyeceği olup 

olmadığı olunan suâle cevaben şâhidân-ı merkûman ile müvekkilim bir davardan 

dolayı münazaaa etdiklerinden ol-vecihle beyinlerinde adavet (...) olduğundan 

şehâdetlerini kabul etmem deyü cevab iden. Fî 19 M (Mühür) 

(4) Vekil-i mezkûrun adavet ve (...) şâhidleri kimler olduğu olunan suâle ce-

vaben her biri Tekke Mahâllesi’nden Mehmed Emin bin Yusuf ve Ahmed bin Salih 

ve Halif bin Hüseyin namün kimesnelerdir onlardan maa’da şâhidim yokdur. Fî 28 m 

(Mühür) 

(5) Müsemmiyünden Mehmed Emin bin Yusuf bin Mehmed Emin ve Ahmed 

bin Salih bin Hızır ve Halef bin Hüseyin bin hızır namün kimesneler M mezbûr Ah-

med Ağa müvacehesinde istişhad olunduklarında târihden bir hafta mukaddem işbu 

İbrahim Ağan’ın müvekkili Ebü Ahmed ile mezbûr Ahmed Ağa tarafından ikame 

olunan Yakub ve Hasan Habib bir davar meselesinden dolayı münazaa idiyorlardı 

gördük biz ol-vechle münaza ider iken gördüğümüze şâhidiz şehâdet dâhi ideriz. Fî 

28 eş-şâhid mezbûr halef/ eş-şâhid mezbûr Ahmed/eş-şâhid mezbûr Yakup 

Mezbûr Ahmed Ağa dâhi cevabında işbu şâhidânın şehâdeti kabul olup olma-

yacağı badel-istifta itirazımı beyân iderim. Fî 28 M el-müdde‘î mezbûr Ahmed 

 

(Karı Koca Arasında Olan İhtilaf Hakkında) 

(1) Medîne-i Tarsus Kurasından Takbaş Karyesi ahâlisinden Mahmud bin 

Hasan M zat-ı Ahmed onbaşı bin Ahmed Ağa ve Derviş Ağa ibn-i Ahmed tarifleriyle 

müarrafe olan Cennet bint-i Ahmed müeccelesinde mezbûre cennet 1050 guruş 

mehr-i müsemmiyesiyle zevce-i menküha-i medhulün biham olduğu halde iki sene-

den berü firaren bana itâʻat ve hukuk-u zevciyyete müraat itmediğinden itâatına kı-

bel-i şer‘îden tenbih olunmmak muradımdır deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl mezbûr dâhi 

cevabında mezbûr Mahmud ol-mikdar mehir tesmiyesiyle zevci dâhili olduğunu 
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ikrâr ancak beni hılaf-ı şerʻi şerʻîf darb itdiğinden ol-vecihle itâʻat itmem deyü cevab 

ider. Fî 16 Rabîu’l-âhir sene 315 

 

Sayfa No : 14 

Hüküm No : 15 

Tarihi  : 15 Rabîu’l-âhir 315 

 

(Karı Koca Arasında Olan Anlaşmazlık Neticesi Talâk Da’vası) 

(2) Karadirlik Karyesi’nden Ahmed Çavuş bin Mustafa tarafından zikr-i ati-

husûsda vekil-i müseccel-i şer‘îsi da‘va vekillerinden Hacı Hüseyin Efendi ibn-i Ha-

lil Ağa M karye-i mezkûr ahâlilerinden zat-ı tarifi şer‘î ile müarrafe Tuti Hatun ib-

net-i Ali tarafındanhusûs-i atide vekil-i şerʻîsi Zeybek Ali Ağa ibn-i Ahmed müvace-

hesinde mezbûr Tuti Hatun 1050 guruş mehreyn-i müsemmiyesiyle müvekkilimin 

zevce-i menküha‘i medhülün bihası olduğu halde evvela beş günden berü firaren 

müvekkilime itâat ve hukuk-i zevciyyete müraat itmemekle itâat ve inkıyadına mü-

vekkilesine izafetle vekil-i mezbûre kıbel-i şer‘îden tenbih olunmak muradımdır de-

yü bil-vekale da‘va itdikde vekil-i mezbûr Ali Ağa dâhi cevabında müvekkile-i 

mezbûre Tuti Hatun ol-mikdar mehreyn tesmiyesiyle müvekkili merkûm Ahmed 

Çavuş’un zeve-i menküha-i medhülün bihası olduğunu ikrâr lakın beyinlerinde 

âdem-i hüsn-i müaşeratdan naşi târihden on yedi gün mükaddem Tarsus’da Müfti 

Mahâllesi’nde müteveffa Ahmed Ağan’ın hanesi uğrunda sokakda nikâh ve nafaka-

sından vazgelerek ve meünet-i süknası dâhi kendi üzerine olmak üzere mahzarı şü-

hüdde müvekkilemi talâk bil-mal ile tatlik idüp müvekkilem dâhi talâk-ı mezkûru 

ber-vech-i müharrer kabul iderek beyinleri tefrik olmuş olduğundan ol-vecihle mü-

vekkilem merkûmun zevce-i mutallakasıdır deyü ba‘ded-def‘i vel-inkâr 

(3) Vekil mümâ-ileyh Hacı Hüseyin Efendi tekrar cevabında vekil-i merkûm 

Ali Ağa târihden on yedi gün mükaddem Tarsus’u da talâk bilmal ile tatlik itdiğini 

makam ve mevkide dermeyan idiyor isede müvekkile-i mezbûre târihden on beş gün 

mukaddemine kadar yani Vekil Ali Ağan’ın beyânitdiği târihden iki gün sonraya 

kadar müvekkilimin hanesinde zevcetiyle kaim ve zevcini iktatr itdiği halde bu mu-

sullü vak‘a şer‘an itibar olunub olunmayacağının istifta olunmasını bil-vekale taleb 

iderim deyü def‘aled-def vel-inkâr. Fî 15 Rabîu’l-âhir sene 315 
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(4) Vekil-i mezkûr Ali Ağa’dan ber-vech-i müharrer talâk bil-mal müd-

de‘âsına mutabık şâhidleri kimler idüğü olunan suâle cevaben Sakızlı Mahâlle-

si’nden Nuh bin Mehmed ve Tekke Mahâllesi’nden Şükrü bin (boş) ve Çataklı 

Mahâllesi’nden Rasül bin Mustafa bin Hübeyin ve Tekke Mahâllesi’nden Bicik 

Mehmed namün kimesneler olduğu maa’da şâhidim olmayup târihden on gün sonra 

ikame ideceğim. Fî 17 Rabîu’l-âhir sene 315 el-vekil (Mühür) 

 (5) Sakızlı Mahâllesi’nden Nuh bin Mehmed binAbdullah Çataklı Mahâlle-

si’nden Kargılı Mustafa bin Hüseyin bin Abdullah (boş) vekili müvacehesinde târih-

den bir mâh mütecaviz vekil mümâ-ileyh Hacı Hüseyin Efendi’nin müvekkili işbu 

Ahmed Çavuş ise zevcesi Zeybek Ali Ağa’nın müvekkilesi Tuti bint-i Ali nam Hatın 

Tarsusda Müfti Mahâllesi’nde Ahmed Emmi’nin kapu uğrunda sokakda münazaa 

idiyorlar mezbûrenin vuku bulan talebi üzerine nikâh ve nafakasından vaz gelerek 

merkûm Ahmed Çavuş dâhi mezbûreyi boşadım deyü vaz geldi biz bu vecihle bu 

boşadığına şâhidiz şehâdet dâhi ideriz. Fî 13 Cemâziye’l-evvel sene 315 eş-şâhid 

mezbûr Mustafa/eş-şâhid mezbûr (…) 

 (6) Şâhidânı mezbûran haklarında bir diyeceği olup olmadığı vekili tarafın-

dan olunan suâle cevaben şâhidlerin şehâdet itdiği gün ve zamanda gerek müvekki-

lim Ahmed Çavuş ve gerekcesi mezbûre Tuti Tarsus’da olmayup nefs-i Karadirlik 

Karyesi’nde olduğunu bir Karye ahâlisiyle hadd-i nüvazda inkâr ideceğinden şâhid-

ler işbu şehâdetinde kazibdir deyü cevab virdi. Fî 3 m El-vekil (Mühür) diğer şâhid-

leri getürmek üzere (silik) 

 

Sayfa : 15 

 

(Kaybolan 8 Aded Hayvan Müdür’de Olmakla Kendisine Tesliminin İs-

tenmesi) 

(1) Yüksekevran Karyesi ahâlisinden Araboğlu Ahmed bin Mustafa M zikr-i 

ati hayvanata bi-tarikil-el-faz meʻmûriyeti cihetle vâzı-yedi mütehakkak olan 

medîne-i Tarsus Mal Müdürü Mehmed Efendi tarafından vekil oluphusûs-i atide 

husûmet ve redd-i cevaba kıbel-i şer‘îden mezüan Ahmed Efendi ibn-i Halil Ağa 

müvacehesinde işbu müayene olunan doru siyah birisi boz kebir dişi ve üçü sağir 

siyah dişi ve birisi erkek siyah hergele cem‘an sekiz re‘s merkeb netacen yedimde 
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malum olup ağce Kocası civarında rağy olunmakda iken târihden üç gün mükaddem 

mülkümden zayi olub el-yevm müdir mümâ-ileyh yedinde bulmamala taleb iderim 

deyü bad‘ded-da‘va ves-suâl vekil mümâ-ileyh dâhi cevabında zikr olunan merkebler 

bila sahib olmak üzere canib-i miri içün müvekkilimin bil-eman ve bil-meʻmûriye 

vâzı-yedini ikrâr müdde‘î merkûmun ber-vech-i müharrer netac müdde‘âsını inkâr. 

Fî 23 Rabîu’l-evvel sene 315 el-müdde‘î mezbûr (Mühür) Ahmed el-vekil müdir-i 

Mal (Mühür) 

 (2) Müdde‘îden müdde‘âsına şâhidleri kimler olduğu olunan suâle cevaben 

herbere Yüksek Evran Karyesi’nden Halil bin Çulluoğlu Ahmed bin Mustafa oğlu 

Hasan bin Ahmed ve Mehmed Ammi namün kimesnelerdir bunlardan ğayri şâhidim 

yokdur. Fî 23 (Mühür) 

 (3) Mezkûr Yüksekevran Karyesi’nden muhtar Ahmed bin Mustafa bin Ah-

med ve Ali bin Çullu oğlu Ahmed bin Abudullah M vekil mümâ-ileyh müvacehesin-

de istişhad olunduklarına işbu müayene olunan dördü dişi ve dördü erkek kebir ve 

sağir merkebler işbu müdde‘î Araboğlu Ahmed’in merkebinden doğmuş netacen 

yedinde malıdır biz bu vecihle şehâdet dâhi ideriz. Fî 23 (Mühür) (Mühür) 

 (4) Şâhidân-ı merkûmân haklarında bir diyeceği olup Fî 14 m El-vekil (Mü-

hür) olmadığı Vekil Efendi’den olunan suâle cevaben tezkiyelerini taleb iderim dedi  

 (5) Şâhidân-ı merkûman mensub oldukları Karye’nin muhtarı Gök Hasan oğ-

lu Halil bin Abdullah ve Mahmud bin Abidin ve Köylü oğlu Molla Ahmat bin Ab-

dullah’dan evvela ba-varaka-ı mestüre sirran ve ba‘dehû ve Kızılmurad Mahâlle-

si’nden müezzin Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin Efendi ibn-i Halil ve Kalburcu Kar-

yesi’nden Molla Ali bin havrandan alenen ledet-tezkiye her biri adil ve makbulüş-

şehâde idükleri ihbar olunmağın mücibince badet-tahlifiş-şer‘î vel-hükm zikir olunan 

merkebleri müdde‘îye it‘â ve teslime müvekkiline izafetle vekil mümâ-ileyhe tenbih 

olunduğu Fî 23 Rabîu’l-âhir sene 315 
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Sayfa No : 16 

Hüküm No : 17 

Tarihi  : 25 Rabîu’l-âhir 315 

 

(Bedelli Askerlikden Dolayı Alacak Da ‘vası) 

(1) Tuzla Karyesi ahâlisinden Alaiyeli İbrahim bin Mustafa M Kızılmurad 

Mahâllesi’nden Atif Mustafa bin Hüseyin müvacehesinde bundan bir sene mükad-

dem merkûm Mustafa’nın yerine gitmiş olduğum redif bedelinden zimmetde on aded 

lirayı Osmanî alacağımdan birinci defada on Mecîdiye ikinci defada iki lirayi Os-

manî bir Mecîdiyeki cem‘an 501 guruş Süleyman ba‘del-ihrac mütebaki yediyüz 

otuz guruş hala taleb iderim deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl mezbûr Mustafa dâhi müd-

de‘î merkûm on lirayı Osmanî mükabilinde yerine itmek üzere bedel tutduğunu ta-

yian ikrâr idüp ancak mezkûr on lirayı tamamen ve kâmilen yedine it‘â ve teslim ol-

dâhi ahz ve kabz iderek Akçe-i vahide borcum kalmamışdır deyü ba‘ded-def inkâr. 

Fî 22 Rabîu’l-âhir sene 315 el-müdde‘â-aleyh (…) el-müdde‘î İbrahim 

(2) Müdde‘a-aleyhden ber-vech-i müharrer def‘ müdde‘âsına mutabık şâhid-

ler kimler olduğu olunan suâle cevaben Tekke Mahâllesi’nden Çerçi Ahmed bin Ab-

dülfettah ve Kızılmurad’dan Bazargan Hacı İbrahim Ağa ve Abdülkadir Ağa ve ku-

yumcu Mehmed ve Said Ağalar ve Memiş Efendi namün kimesnelerdir bunlardan 

ğayri şâhidim yokdur. Fî 23 m 

(3) Müsemmiyün Çerçi Ahmed ve Mehmed Efendi huzur-u şer‘a gelerek 

Âdem-i malümat beyân itmişlerdir. 

(4) Müsemmiyün Said Ağa ibn-i Hüseyin bin Mehmed ve Kuyumcu Mehmed 

Ağa ibn-i Hasan bin Hasan (M) mezbûr İbrahim müvacehesinde istişhad olundukla-

rında târihden bir seneye karib işbu müdde‘î İbrahim ile müdde‘â-aleyh Mustafa Ba-

zargan Hacı İbrahim Ağa’nın dükkânın uğrunda görüp merküm İbrahim’e hitaben 

Mustafa ile bedel işini nasıl itdin deyü suâline hıtaben zimmetinde bulunan bedel 

akçesini tamamen aldım nezdimde bulunanı diye (...) ve zimmet ibra itdim didi biz 

bu vecihle ikrârına şâhidiz şehâdet dâhi ideriz. Fî 25 meş-şâhid Mehmed- eş-şâhid 

mezbûr Said 

(5) Şâhidân-ı merküman mensub oldukları Kızılmurat Mahâllesi’nin imamı 

Abdüsselam bin Şeyh Ahmed ve muhtarı evveli Abdülhalim Efendi bin Salih Beğ ve 
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aza-yı avanede Abdülhamid Efendi bin Mehmed Efendi’den evvela ba-varaka-i mas-

türe sirran ve ba‘dehû meclis-i şer‘îde Receb Beğzâde İbrahim Efendi ve Hafız Hilmi 

Efendi bin Evliya Efendi’den alenen ledet-tezkiye adil ve makbülüş-şehâde idüği 

iş‘ar ve ihbar olunmağın mücibince 

 

(Ahırından Kaybolan Kır Bargir Hasan Adlı Kişide Olmakla Teslimi) 

(6) Olukkoyağı Karyesi’nden Şabanoğlu Hüseyin Çavuş bin Ali M Arifli 

Karyesi ahâlisinden Hasan bin Yusuf müvacehesinde netacen malım olup işbu müa-

yene olunan boynunu binek tarafı dağlı on ikindi yaşında bir re‘s ak kır bargir mar-

ruz-zikir Olukkoyağı Karyesi’ndeki ahurum derününde merbut olduğu halde târihden 

sekiz mâh mukaddem mülkümden zayi olub el-yevm mezbûr Hasan yedinde bul-

mamla bil-istihkak taleb iderim deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl mezbûr Hasan dâhi ce-

vabında zikir olunan bargiri Çabutcu Karyesi ahâlisinden ğaib anil-maclis İsmail bin 

Halil nam kimesneden târihden üç mâh mukaddem üzerine nakden yedi Mecîdiye 

virerek sekiz Mecîdiye kıymetli bir re‘s boz erkek merkeb ile ala tarikil-müzayefe 

iştirâ itdim ol-vecihle yedimde malımdır deyü vâzı-yedini ikrâr müdde‘înin ber-

vech-i müharrer müdde‘âsını inkâr. Fî 25 Rabîu’l-âhir sene315 el-müdde‘a-aleyh 

Hasan/ (Mühür) el-müdde‘î  (Mühür) Hasan 

(7) Müdde‘î-yün ber-vech-i müharrer müdde‘âsına mutabık şâhidleri kimler 

olduğu olunan suâle cevaben her biri marrüz-zikir Olukkoyaklı olup Tarsus’da Çara-

foğlu Molla Mehmed ve ma‘an ğayri indinde müsafiretle mukim Ali bin Hakkı ve 

İbrahim bin Ali ve Abdullah bin Mehmed ve Osman bin Mustafa ve Ali bin Osman 

ve İbrahim bin Bekir Hoca namün kimesnelerdir bunlardan maa’da şâhidim yokdur. 

Fî 25 m (Mühür) Hüseyin  

 

Sayfa : 17 (Diğer Belgenin Devamı) 

(1) Müsemmiyyünden Ali bin Hakkı bin Osman ve İbrahim bin Mahli bin 

Halil (M) mezbûr isa müvacehesinde istişhad olunduklarında işbu müayene olunan 

binek tarafı dağlı on iki yaşında bir re‘s kır bargir işbu müdde‘î Hüseyin’in netacen 

yedinde malı olduğuna şâhidiz şehâdet dâhi ideriz. Fî 25 m eş-şâhid mezbûr (Mühür) 

eş-şâhid mezbûr Ali 
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(2) Şâhidân-ı mezbûran haklarında bir diyeceği olup olmadığı mezbûr Ha-

san’dan olunan suâle cevaben bir diyeceğim olmayup tezkiyelerini taleb iderim didi. 

Fî 25 m el-müdde‘â-aleyh mezbûr Hasan  

(3) Şâhidân-ı merküman Çırakoğlu Molla Mehmed bin Molla Mehmed bin 

Abdullah ve Molla Hayri bin Mehmed Efendi bin Abdullah ve Mehmed bin Abdul-

lah’dan evvela ba-varaka-i mestüre sirran ve badehu Câmi-i Atik Mahâllesi’nden 

Molla Yusuf bin Abdülhalim Efendi ve Hasan bin Mehmed bin Yusuf nam kimesne-

lerden dâhi alenen ledet-tezkiye herbiri adil ve makbülüş-şehâde idükleri ihbar 

olunmağın mücibince badet-tahlifiş-şerʻî vel-hükm zikr olunan bargiri müdde‘î 

mezbûr Hüseyin Çavuş bin Ali’ye it‘â ve teslime mezbûr Hasan’a tenbih olunduğu 

kayıd şod Fî 25 Rabîu’l-âhir sene 315 

 

Sayfa No : 17 

Hüküm No : 18 

Tarihi  : 20 Cemâziye’l-evvel 315 

 

(İki Sene Evvel Kaybolan Kısrak Ali İsimli Kişide Olmakla Kendisine 

Teslimini İstemesi) 

(4) Zebir Karyesi ahâlisinden Hasan Ağa ibn-i Cemaleddin M Kalburcu Kar-

yesi’nden Kamkam Ali bin İsa müvacehesinde târihden beş sene mukaddem Küçük 

Karyeli ğaib anil-meclis Molla Süleyman nam kimesneden yirmi bir aded sim 

Mecîdiye semen-i medf‘u ve makbuz mükabilinde iştira iderek ol-vecihle yedimde 

malım olub işbu müayene alnı sakar beli çukur ve sekili bir re‘s toru Kısrak târihden 

iki buçuk sene mukaddem marruz-zikir Zebir Karyesi’ndeki menzilimden leylen zay-

i olup el-yevm mezbûr Ali yedinde bulmamla bil-istihkak taleb iderim deyü ba‘ded-

da‘va ves-suâl mezbûr Ali dâhi cevabında zikir olunan kısrağı târihden altı sene mu-

kaddem Tarsus’da çuval bazarında ismini bilmeyüp şahsen tanıdığım bir adamdan 

yirmi dört Mecîdiye semen-i medf-u ve makbuzu mükabilinde iştira etmemle be-

nimdâhi târih-i mezkûr-den berü şir‘aen yedimde malımdır deyü vâzı-yedini ikrâr 

müdde‘î mezbûrun ber-vech-i müharrer müdde‘âsını inkâr. Fî 20 Cemâziye’l-evvel 

sene 315 El-müdde‘â-aleyh Kamkam Ali/ el-müdde‘î Hasan 
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(5) Târih-i esbak iddiâ eden mezbûr Ali’den müdde‘âsına mutabık beyyinele-

ri kimler olduğu olunan suâle cevaben Afgan Mahâllesi’nden nalebent Abdülkadir 

bin Seyyid Mehmed Kızılmurat Mahâllesi’nden Yetimoğlu Abdullah Kalburcu Kar-

yesi’nden sürmeli Hasan oğlu Gök Ömer ve Bekir Mustafa ve Tahta’nın oğlu Musta-

fa ve Koca Mehmed’in oğlu Derviş Ali ve Şükrü Beğ oğlu Rüstem ve Molla Hacı 

bin Koca Hasan namün kimesnelerdir bunlardan ğayri şâhidim yokdur. Fî 2 m El-

müdde‘â-aleyh Ali  

(6) Müsemmiyünden Afğan Mahâllesi’nden Nalebent Abdülkadir bin Seyyid 

Mehmed bin Abdullah ve Kalburcu Karyesi’nden Sürmeli Hasan oğlu Gök Ömer bin 

Hasan bin İbrahim M mezbûr Hasan müvacehesinde istişhad olunduklarında işbu 

müayene olunan alnı sakar kurd sekili beli çukur bir re‘s Kısrak işbu müdde‘â-aleyh 

Kamkam Alin’in târihden altı sene mukaddem Tarsus’un hayvan bazarında ğaib anil-

meclis Musul Arablarından ismini bilmediğim bir adamdan yirmi dört Mecîdiye se-

men-i medf-u ve makbuz mükabilinde iştira iderek ol-vecihle târih-i mezkûrden berü 

yedinde malı olduğuna şâhidiz şehâdet dâhi ideriz Hüseyin’nin netacen yedinde malı 

olduğuna şâhidiz şehâdet dâhi ideriz. Fî 20 m eş-şâhid mezbûr Abdülkadir/eş-şâhid 

mezbûr (Mühür) Ömer 

 

Sayfa : 18 (Diğer Belgenin Devamı) 

(1) Şâhidân-ı merküman haklarında bir diyeceği olup olmadığı mezbûr Hasan 

Ağa’dan olunan suâle cevaben bir diyeceğim olmayup alel-usul tezkiyelerini taleb 

iderim. Fî 20 Rabîu’l-âhir el-müdde‘î Hasan 

(2) Edâ-yı şehâdet-i da‘vaya muvafık olduğu içün şâhidân-ı mezbûranın edâ-

yi şehâdetleri makbuldür. 

(3) Şâhidân-ı mezbûran mensub oldukları marruz-zikir Afgan Mahâllesi’nin 

muhtarı sanisi Ali bin Pir Mehmed ve muhtarı evveli Şükrü Beğ bin Ali beğden ev-

vela ba-varaka-i mestüre sirran ve ba‘dehü Câmi-i Cedid Mahâllesi’nden Ahmed 

Ağa ibn-i Mehmed bin Abdullah ve Kalburcu Karyesi’nden Emin bin Mehmed bin 

Hüseyin’den alenenen ledet-tezkiye her biri adil ve makbulüş-şehâde idükleri işar 

olunmağın müccibince müdde‘î mezbûr da‘va-ı mezkûresiyle müdde‘â-aliyyeden bi-

vech-i şer‘î muarazadan men olunduğu kayıd şod Fî 6 Cemâziye’l-evvel sene 315 
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Sayfa No : 19 

Hüküm No : 19 

Tarihi  : 7 Cemâziye’l-evvel 315 

 

(Nikâh Akdinde İhtilafa Düşme) 

(4) Medîne-i Tarsus kurasından Kargılı Karyesi ahâlisinden Veysel ibn-i 

Molla Ömer mezkûr Kargılı Karyesi sakinelerinden Tuti bint-i Ali Efendi’nin vekil-i 

müseccel-i şerʻîsi Halil Abdullah müvacehesinde Diyarbekir Vilâyeti Celilesi’ne 

tâbi‘ Siverek Kazâsı’nın Kamışlık Karyesi’nden Kürt Mehmed bin Abdülğafur hâzır 

olduğu halde merkum (silik) Efendi’nin müvekkilesi Tuti Hatun’u üç yüz dokuz se-

nesi şehr-i şubatının birinci salı günü akşam saat iki raddelerinde bin guruş mehr-i 

müaccel ve müeccel tesmiyesiyle tezvic etmeye merkûm Ali Ağa’yı vekil eyledi ve 

bende hâzırbulunduğum halde pederim merkûm Ömer Efendi’yi vekil eyledim ve 

nikâhımızı akd eyleyen karyemizin imamı (silik) Hüseyin Efendi akd-i nikâh eyledi 

ol-vecihle ol-vakitden berü zevce-i menküha-i ğayri medhülü biham olup hala mer-

kum dört mâh mukaddem (silik) ve el-halet-ü hazih-i zevcem mezbûr Tuti burada 

olmakla müdde‘înin daiyesinin (silik) tenbih olunması matlubumdur deya ba‘ded-

da‘va ves-suâl vekil-i mezbûr Molla Halil dâhi cevabında ber-minval-i müharrer 

müdde‘âsini tayian ve kat‘iyyen ikrâr eyledi ve hazır-ı merküm Mehmed’e suâl olu-

nub târihden altı mâh mukaddem memleketine götürüp nikâh itdirdiği müdde‘î mer-

küm menkühası olduğunu inkâr. Fî 7 Cemâziye’l-evvel sene sene 31el-müdde‘â-

aleyh Ahmed/el-vekil (Mühür) el-müdde‘î (Mühür) Ali 

(5) Müdde‘î merkûm Veysel’den ber-vech-i müharrer müdde‘âsına mutabık 

şâhidleri kimler idüğü olunan suâle cevaben her bere marruz-zikir Kargılı Karye-

si’nden Bazarganzâde Veli Ağa ve Çerkes’in Ali ve Hüseyin bin Zülfü ve Musta-

fa’nın oğlu Ali ve Hasan bin Hüseyin ve Molla Mehmed bin Çolak Mustafa namün 

kimesnelerdir ve bunlardan başka ğayri şâhidim yokdur. Fî 7 m 

(6) (silik) merkûmden Hüseyin ibn-i Zülfü ibn-i Rasül ve Hasan ibn-i Abdul-

lah (silik) vekil-i mezbûr Molla Halil müvacehesinde müdde‘â-aleyh merkûm Meh-

med hâzır olduğu halde mezbûre Tuti merküm Ali Ağa bil-vekale merkûm Veysel 

bin guruş mehr-i müaccel ve müeccel tesmiyesiyle müdde‘î merkum (silik) akdi 
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nikâh eylediler biz buhusûsa bu vecih üzere şâhidiz şehâdet dâhi ideriz. Fî 7 m eş-

şâhid Hüseyin bin Zülfü eş-şâhid Hasan bin Hüseyin 

(7) (silik) şâhidler haklarında bir diyeceği olub olmadığı suâl olundukda (...) 

cevabında sirran ve alenen tezkiyelerini taleb iderim el-müdde‘â-aleyh Kürt Hamit 

 

Sayfa : 19 

(1) Şâhidân-ı merkûman mensub oldukları mezkûr Kargılı Karyesi’nin imamı 

Halil Efendi bin Hasan ve muhtarı evveli Abbas Ağa ibn-i Zülfü ve muhtarı sanisi 

Bekir bin Abdullah’dan evvela ba-varaka-i mestüre sirran ve ba‘dehü marruz-zikir 

Kargılı Karyesi’nden Hacı Ali Ağa bin Abdullah ve Osman Ağa bin Arif ibn-i Ali-

den alenenen ledet-tezkiye her biri adil ve makbulüş-şehâde idükleri ihbar olunmağın 

mücibince mezbûr Ahmed’in müdahalesinin men‘ine ve mezbûre Tuti’nin zevci 

mezbûr Veysel’e itâata tenbih Fî 9 

 

Sayfa No : 19 

Hüküm No : 19 

Tarihi  : 10 Cemâziye’l-evvel 315 

 

(Mülk Satışı-Bağ ve Menzil) 

(2) Medîne-i Tarsus’un Ermeni Mahâllesi’nden Çulha Karakilyan Ertin 

Ağa’nın m Tarsus’un Ermeni Mahâllesi’nden Keşban Hacı Mesih mâhzarında bi-

tav‘iha takrir-i kelâm ve tâ‘bîr anil-meram idüp merkûm Hacı Karabet Efendi’ye 

cihet-i deyn-i şer‘iyeden ba-sened otuz aded lirayı Osmanî deyn-i sahihim olmağla 

ba-sened-i hakani uhde-i mülk ve tasarrufumda olup Medîne-i Tarsus’un Kalburcu 

Karyesi’nde kâin şarken Hacı Mesih garben Mavili oğlu Süleyman şimalen Kibritoğ-

lu Süleyman cenüben haralem bağları ile mahdud on beş dönüm üzüm bağıyla bir 

bab çardak ve mezkûr Ermeni Mahâllesi’nde kâin şarken babuçcuzâde menzili gar-

ben menzil şimalen Bakırcı Karabet menzili cenüben Burunsuz Ali arsasıyla mâhdud 

fevkani ve tahtani üç bab menzillerimi meblağı mezkûr otuz lira-yi Osmanî mükabi-

linde (silik) mâh hulülünde tamamen ve kâmilen ifâ-yı deyn eylemek üzere zikir olu-

nan menzili bey bil-vefa tariki üzere Keşban Hacı Şeyh oğlu Heci Karabet Efendi’ye 

teslim eylediğimde ol-dâhi ber-vech-i müharrer iştira ve tesellüm ve kabul idüp mu-
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kirrü merkûm Ertin Ağa meclis-i şerʻi şer‘îfde Heci Mesih müvacehesinde ikrâr ve 

takrir-i kelâm idüp meblağ-ı mezkûr hakikatde rehn hükmünde olmağla ecel-i 

mezkûr hulülünde deynim olan mezkûr otuz liray-i Osmaniyi ba‘del-ahz hakları ka-

lur ise fazla-i mezkûru tarafıma it‘â ve teslime vehusûs-i mezkûrun (silik) olduğu 

ümurun küllisine küllema azeltüke fe-ente vekili mensubu üzere azli (...) Ağa ve sal-

bi akdi terhinde şürutü vekâlet mezbûreyi Sahiha-i şer‘iyye ile tarafımdan merkûm 

Keşban Hacı Mesih Efendi’yi vekil ve nâib-i menab nasb ve ta‘yîn eylediğimde ol-

dâhi ber-vech-i müharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul ve hizmet-i lazimesini kema 

yenbaği edâ-ya teahhüt şod Fî 10 Cemâziye’l-evvel sene 315 el-vekil Hacı Mesih/eş-

şâhid Ertin Veled’i Çulha Karakilyan/ el-müdde‘î-ye Haci Karebet 

 

Sayfa No : 19 

Hüküm No : 20 

Tarihi  : 20 Cemâziye’l-evvel 315  

 

(Küçük Kızların Baliğa ve Reşide Çağına Girdiklerihusûsu) 

(3) Mednîe-i Tarsus’un Mazhar Karyesi’nden olup tahminen târihden on sene 

mükaddem vefat iden Anime oğlu Yusuf Ağa bin İsa bin Abdullah’ın ol-târihden 

sağir ve sağire ve (...) baliğ ve reşid olduklarını ber-vech-i at-i iddiâ iden sahibi arzu-

hal Hacı oğlu Abdülaziz ve ammileri kızı marefetüz-zat Fakih m Hatun bint-i (silik) 

müvacehesinde Eytam Müdürü Leventzâde Mehmed Emin Efendi hâzır olduğu halde 

mezbûr Abdülaziz hileye şür‘u idüp el-hallet-ü hazih-i yirmi (…) ve hemşirem hazı-

ra-i mezbûre fakihe dâhi yirmi yaşında olup baliğ ve reşid (...) Yusuf Ağa’nın bil-

cümle tereke-i (...) olup işbu mümâ-ileyh Eytam Müdürü Mehmed Emin Efendi hazı-

ra-i mezbûre ve (...) Hatun marifetleriyle ahara irae olunan benim hisse-i irsiyyem 

olan meblağ-ı müterakim on iki bin yetmiş üç guruş sekiz para ve hemşirem mezbûre 

fakihenin hisse-i irsiyyesi olan altı bin otuz altı guruş yirmi dört para ile (silik) (...) 

tevakki ider olmamağla suâl olunup meblağ-ı mezkûreyi (...) üzere bana teslime (…) 

olunmak matlubumuzdur deyü ba‘ded-da‘va vel-inkâr. Fî 20 Cemâziye’l-evvel sene 

315 

El-müdde‘î-ye Reşide-i mezbûr Fakihe/ el-müdde‘î Reşid (…) / el-vasî (...) 

müdür-i Eytam Mehmed Emin  
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Sayfa : 20 (Diğer Belgenin Devamı) 

(1) Müdde‘î mezbûr mezbûreden iddiâlarına muvafık şâhidleri kimler idüğü 

olunan suâle cevaben Tarsus’un Fataş Karyesi’nden Bayezid Mustafa bin Abdullah 

ve Çıblak Mahâllesi’nden Ali bin Kara Hasan namün kimesnelerdir bunlardan ğayri 

şâhidimiz yokdur. Fî 20 mezkûr el-müdde‘î-ye fakire el-müdde‘î (mühür) 

(2) Bayezid Mustafa bin Abdullah ve Ali bin Kara Hasan M Eytam Müdürü 

Mehmed Emin Efendi müvacehesinde da‘vacıları anaları Mezbûre Hatun hâzır ol-

dukları halde mezbûr Abdülaziz yirmi bir yaşında mezbûre fakihe yirmi yaşında her 

biri akil ve reşide olduklarına şâhidiz şehâdet dâhi ideriz. Fî 10 M eş-şâhid Ali eş-

şâhid Ahmed babası  

 

Sayfa No : 20 

Hüküm No : 21 

Tarihi  : 10 Cemâziye’l-evvel 315 

 

(Vefat Eden Kişinin Vasî’yi Muhtarı Olan Kişi) 

(3) Adana vilâyeti celilesinin Câmii Kebir Mahâllesi’nden müteveffa Panca-

roğlu Mehmed Efendi’nin eytamları Hulusi ve Kuddusi ve kerimesi Emetüllah’ın ba-

hücceti şer‘iyye vasîleri medîne-i Tarsus’un Kızılmurad Mahâllesi’nden Ali Çavuş 

ibn-i Nalebent Süleyman bin Abdullah M Medîne-i Tarsus’un Dervişiler Karye-

si’nden Araboğlu Hasan Ağa müvacehesinde vasîleri olduğum mezbûrenin mütevef-

fa pederlerinden (…) ve müntekil karye-i mezkûrede vaki üç yüz doksan dönüm tar-

lalarını zer itmek ve iki mâhsul kaldırmak üzere ve üç yüz on bir iki senelerini üç 

aded lira-yı Osmanîye virüp icardan paylarına düşeni peşinen ahz ve kabz idüp el-

yevm merkûm Hasan zimmetinde beş yüz otuz bir guruş alacak hakk ve matlubum 

olmakla bil-vesaya hala taleb iderim deyü ba‘ded-da‘va ves-süal merkûm Hasan Ağa 

dâhi cevabında ol-târihde mezkûr Araziyi elli Mecîdiyeye icar idüp ve bedeli icardan 

beş yüz otuz guruş peşinen verdiğini ikrâr lâkin yüz dönüm mâhallini su basub zer 

idemediğim deyü ba‘ded‘def vel-inkâr. Fî 10 Cemâziye’l-evvel sene 315 el-

müdde‘â-aleyh mezbûr (Mühür) Arab Hasan el-müddi Vasî Ali 
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Sayfa No : 21 

Hüküm No : 22 

Tarihi  : 16 Cemâziye’l-evvel 315 

 

(Kendi Malından Doğup Sonra Kaybolan Bargiri Abdülkadir Adlı Kişi-

de Bulmakla Teslimini İstemesi) 

(1) Mersin Sancağı’nın Burhan Karyesi’nden Hasan bin Bayezid Osman bin 

Abdullah M Halhal Şehri’nin Dağistan Kasabası’ndan şer‘îki Abdülkadir bin Seyyid 

Abin Şahbaz müvacehesinde mezkûr Burhan Karyesi’nden kırmızı Mustafa nam 

kimesnenin yedinde netacen malı iken târihden üçsene akdem üçyüz guruş semen-i 

medfu ve makbuz mukabilinde iştira iderek ol-vecihle yedimde şir‘aen malım iken 

târihden beş mâh mukaddem zayi eylediğim beş yaşında alnı sakar ve alt dudağı be-

yaz bir re‘s doru bargirimi el-yevm merküm Abdülkadir yedinde bulmamla bil-

istihkak taleb iderim deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl merkûm Abdülkadir dâhi cevabında 

İçil Sancağı’nın Yağra Nâhiyesi’nden (…) kahvecisi tekaüd zabt yüzbaşısı Şehran 

Ağa’nın oğlu Seyyid Salih ile yedimde malım olan kızıl kır dört ayakları sekili iki 

yaşında yedi yüz guruş kıymetli bargirimi merkûm Salih’in malım olan arka ayakla-

rının ucu beyaz alnı sakar ve boynuzunun üzeride bir mikdar ben bir re‘s doru bargi-

riyle mübadele idüp üç lira-yı Osmanîyle dört aded sim Mecîdiyeye ahz eylediğim-

den ol-vecihle yedimde mübadelen malımdır deyü vâzı-ul-yedini ikrâr lâkin müdde‘î 

murkumun ber-vech-i müharrer müdde‘asını inkâr. Fî 16 Cemâziye’l-evvel sene 315 

el-müdde‘â-aleyh (silik) el-müdde‘î Hasan 

(2) Müdde‘î merkümden ber-vec h-i müharrer teaddî eylediği müdde‘âsına 

şâhidleri kimler olunan suâle cevaben herbiri Burhan Karyesi’nden Arab Mustafa bin 

Kahveci Veli ve Köse Ahmed bin Ahmed ve Arab Ahmed bin Mustafa namün ki-

mesnelerdir bunlardan başka şâhidlerim yokdur.  Fî 16 m Eddai Hasan 

(3) Müsemmiyyünden Arab Mustafa bin Kahveci Veli ve Köse Ahmed bin 

Ahmed ve Arab Mehmed bin Mustafa M merkûm Abdülğaffar müvacehesinde istiş-

had olunduklarında müdde‘î merkümun iddiâsına muvafık her biri edâ-yı şehâdeti 

şer‘iyye eylediklerinden tezkiyelerine havalesinde eş-şâhid Köse Ahmed/eş-şâhid 

Arab Mustafa /eş-şâhid Arab Ahmed 
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(4) Şâhidân-ı merküman mensub oldukları Burhan Karyesi’nin imamı Meh-

med Ali Efendi bin Mustafa Efendi ve muhtarı evveli Mehmed ibn-i Mehmed bin 

Ahmed ve muhtarı sanisi Veli Çavuş bin Halil bin Abdullahdan evvela ba-varaka-ı 

mestüre sirran ve ba‘dehû meclis-i şer‘îde Keşlik Karyesi’nden Receb bin Kara Ha-

san ve Câmii Cedid Mahâllesi’nden Hacı Hüseyin Efendi bin Kara Halil’den alenen 

ledet-tezkiye her biri adil ve makbülüş-şehâde idükleri ihbar olunmağın mücibince 

ba‘del-half vel-hükm zikir olunan bargiri müdde‘î mezbûr Hasana it‘â ve teslime 

müdde‘â-aleyh mezbûr Abdülgaffar’a tenbih olunduğu. Fî 22 Cemâziye’l-evvel sene 

315 

 

Sayfa No : 22 

Hüküm No : 23 

Tarihi  : 16 Cemâziye’l-ahir 315 

 

(Güdülürken Kaybolub Mal Müdürü’nün Elinde Bulunan Düğenin 

Kendisine Teslimi) 

(1) Tarsus’un Arazi Mahâllesi’nden Süvari zabtiyelerinden Boyacı Karabet m 

Mal Müdürü Vekili Ahmed Efendi bin Halil müvacehesinde yedimde netacen malım 

olan beyaz Sarıca Ala ve burnunun üzeri beyaz üç yaşında bir re‘s düğemi târihden 

yirmi gün akdem Tarsus’un İbrişim Karyesi’nde rağyolur iken zay-i olub el-yevm 

meʻmûr mümâ-ileyh yedinde bulmamla bil-istihkak taleb iderim deyü ba‘ded-da‘va 

vel-istihkak vekil mümâ-ileyh dâhi cevabında bil-eman ve bil-meʻmûriye vâzı-ul-

yedini ikrâr lâkin müdde‘î merkûmun ber-vech-i müharrer malı oladuğunu inkâr. Fî 

16 Cemâziye’l-âhir sene 315 el-müdde‘î Zabtiye Arslan /el-vekil 

(2) Müdde‘î merkûmdan ber-vech-i müharrer iddiâsına muvafık şâhidleri 

kimler idüğü suâl olundukda her biri Ağce Kocalı Karyesi’nden Mehmed Hoca bin 

Molla Osman ve İshak bin Ali Câmiʻi Atik’den İsmail Efendi bin Hacı Durmuş na-

mün kimesnelerdir deyü bunlardan başka şâhidlerim yokdur. Fî 16 m el-müdde‘î 

Arslan 

(3) Ağce Kocalı Karyesi’nden Mehmed Hoca bin Molla Osman ve İshak bin 

Ali ve İsmail Efendi bin Hacı Durmuş M vekil mümâ-ileyh müvacehesinde istişhad 

olundukda şüheda iddiâsında olunan evvelce merküm Arslan’ın malı olduğuna şâhi-
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diz şehâdet dâhi ideriz. Fî 16 m eş-şâhid İsmail/eş-şâhid İshak/eş-şâhid Mehmed Ho-

ca 

 Vekil Efendi’den ber-vech-i müharrer şâhidler haklarında bir diyeceği olup 

olmadığı suâl olundukda usulen tezkiyelerini taleb iderim. Fî 16 m el-vekil (Mühür) 

 

(Kaybolan Düve Mal Müdürü’nde Olmakla Kendisine Tesliminin İsten-

mesi) 

(4) Tarsus’un Kürtbalcı Karyesi’nden Yakup bin Molla Sabit bin Ahmed M 

Mal Müdürü Vekili Mehmed Efendi bin Halil müvacehesinde yedimde netacen ma-

lım olan siyah sağ kulağı delik ve kuyruğunun ucu beyaz iki yaşında bir re‘s Düğemi 

târihden iki mâh mukaddem (...) yaylağının urumarası mâhallinde zay-i olup el-yevm 

meʻmûr mümâ-ileyh yedinde bulmamla bil-istihkak taleb iderim deyü ba‘ded-da‘va 

ves-suâl vekil mümâ-ileyh cevabında mezkûr hayvan bil-eman ve bil-meʻmûriye 

vâzı-ul-yedini ikrâr lâkin müdde‘î merkûmun ber-vech-i müharrer malı olduğunu 

inkâr. Fî 17 Cemâziye’l-evvel sene 315 el-vekil/el-vekil  

(5) Ber-vech-i müharrer müdde‘âsına mutabık şâhidleri kimler idüğü olunan 

suâle cevaben Şamlı Mahâllesi’nden Bahçeci Salih bin Abdullah ve Sofular Mahâlle-

si’nden Mehmed bin Hafız Hüseyin namün kimesnelerdir bunlardan başka şâhidle-

rim yokdur. Fî 17 m el-müdde‘î  

(6) Sofular Mahâllesi’nden Mehmed bin Hafız Hüseyin bin Abdullah ve Şam-

lı Mahâllesi’nden Salih bint-i Abdullah M vekil mümâ-ileyh müvacehesinde istişhad 

olundukda müdde‘înin iddiâsına muvafık her biri edâ-yı istişhad-i şer‘iye itmeğin 

tezkiyelerine havale şod el-vekil (Mühür) eş-şâhid Salih /eş-şâhid (Mühür) Ahmed 

(7) Şâhidân-ı merkûmanın tercüme-i hallerine vakf olan Câmiʻi-n Nûr Mahâl-

lesi’nden Abdullah bin Hasan ve Çıblak Mahâllesi’nden Mustafa bin Nahid nam 

kimesnelerden alenen 

(8) Her biri adil ve makbülüş-şehade idükleri ihbar olunmağın mücibince ba-

det-tahlifiş-şerʻî vel-hükm zikir olunan düğeyi müdde‘î mezbûr bi-kusur it‘â ve tes-

lime müvekkiline izafetle vekil mümâ-ileyh Ahmed Efendi’ye tenbih olunduğu. Fî 

22 Cemâziye’l-evvel sene 315 
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Sayfa no : 23 

Hüküm no : 24 

Tarihi  : 8 Cemâziye’l-evvel 315 

 

 (Birinci Satır Tamamen Çizik ve Silik ) 

(1) Üç yüz on bir senesi isticar eylediğim belediye dükkânına mâhsuben 

merkûm Hacı Ömer Ağa bana gelüp sekiz Mecîdiye virde ba‘dehû belediye sandı-

ğından mezkûr sekiz Mecîdiyene mükabil makbuz pusulası getireyim diyerek 

merkûm Hacı Ömer Ağa’ya sekiz Mecîdiye verdim el-yvem merkûm Hacı Ömer 

Ağa vermiş olduğum sekiz Mecîdiyemi veyahut sekiz Mecîdiyenin makbuz pusula-

sını vermediğinden hala taleb iderim deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl merküm Hacı Ömer 

dâhi cevabında ol-târihde Tarsus’a askerler gelüp belediye re’îsi ile müdde‘î merku-

mun dükkânından geçeriken mezkûr askerlerin belediyeden yapılmış olan senedlerini 

elimde derününde herkaç kuruş müharrer ise ol-mikdarı merkûm askerlere verdiğini 

ikrâr ve sened-i mezkûru müdde‘î şer‘iyle Ahmed’e verdiğini ikrâr müdde‘î 

merkûmun ber-vech-i müharrer yedinden Akçe almadığını inkâr Fî 8 Cemâziye’l-

evvel sene 315 el-müdde‘â-aleyh/ el-müdde  

 

Sayfa No : 23 

Hüküm No : 25 

Tarihi  : İbtidayı Cemâziye’l-evvel 315 

 

(Verâset Da‘vası) 

(2) Debbağhane Mahâllesi’nde zatını Süleyman bin Mahmud ve Rasül bin 

Süleyman tarif-leriyle müarrafe olan Fatıma bint-i İbrahim nam Hatun (boş) Tarsus 

Mal Müdürü Vekili Ahmed Efendi ibn-i Halil müvacehesinde mezkûr Osman bin 

Ramazan hâzırolduğu halde da‘va ve takrir-i kelâm idüp şehri otuz sekiz buçuk kuruş 

maaş tahsisiyle tekaüden icrağ buyrulan zevcim Zebir Karyeli Ömer bin Abdullah 

bin Abdurrahimin bin üç yüz on üç senesi şer‘î mayıs, haziran, temmuz maaşı olan 

cem‘an üç aylık yüz on beş buçuk guruş Tarsus mal sandığından kablel-ahz vel-istifa 

vuku-u vefatına binaen müteveffa-yı mezbûrun zevcesi ve işbu hâzır bil-meclis Os-

man kendisinden akdem vefat eden li-ebeveyn karındaşı Ramazan bin Abdullah’ın 
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Sulbi oğlu olup ol-vecihle verâseti benimle hazırı merkûma mevrüs olup bizden ğay-

ri terekesine müstehakkı aharı olmadığından meblağ-ı mezkûr âlâ ma-farazallah me-

yanemizde iktisam olunmak üzere tarafımıza teslime vekil mümâ-ileyh ileyhe tenbih 

olunmak matlubumdur deyü hazır-ı merkûmun tasdikiyle ma‘an ba‘ded-da‘va ves-

suâl vekil mümâ-ileyh dâhi cevabında müteveffa-yı merkûmun şehri merkûmlardan 

müterakim üç aylık bin yüz elli iki guruş maaşına müvekkilinin bil-eman vâzı-yedini 

ikrâr müdde‘îye ile hazır-ı merkûmun ber-vech-i müharrer vârislerini inkâr. Fî ibtida-

yi Cemâziye’l-âhir sene 315 el-hâzır Osman/ el-müdde‘îye Fatıma/ el-vekil (Mühür) 

(3) Müarrifan-ı merküman Süleyman bin Mahmud bin Nabi ve Rasül bin Sü-

leyman bin Mehmed M vekil mümâ-ileyh müvacehesinde istişhad olunduklarında 

bundan akdem vefat eden Zebir Karyeli Ömer bin Abdullah bin Abdurrahim’in işbu 

müdde‘îye Fatıma Hatun’a zevci metrükasi ve işbu hâzır Osman karındaşı müteveffa 

Ramazan’ın Sulbi oğlu olup verâseti bunlara münhasıradır bunlardan ğayri vârisi ve 

terekesine müstehakkı aharı olduğu malümümüz değildir biz böylece şâhidiz şehâdet 

dâhi ideriz eş-şâhid mezbûr/ eş-şâhid mezbûr 

(3) Şâhidânın usulen tezkiyelerini taleb iderim. Fî 1 Cemâziye’l-âhir sene 315 

el-vekil (Mühür) eş-şâhid mezbûr (Mühür) Rasül/ eş-şâhid mezbûr 

(4) Şâhidânı merküman Debbağhane Mahâllesinin muhtarı evveli Hacı Ömer 

bin Musa ve muhtarı sanisi Mehmed Baba bin Bekin Efendi’den ba-varaka‘i mestüre 

sirran ve ba‘dehû Mehmed bin Hızır bin Kürt Mehmed ve Molla Hasan bin Ali’den 

alenen ledet-tezkiye adil ve makbulüş-şehade idükleri ihbar olunmağın mücibince 

bil-eman vâzı-yed eylediği meblağ-ı müdde‘ânın merkûma it‘â ve teslime müvekki-

line izafetle vekil mümâ-ileyhe tenbih şod Fî 4 Cemâziye’l-âhir sene 315 
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Sayfa No : 24 

Hüküm No : 26 

Tarihi  : 28 Cemâziye’l-ahir 315 

 

(Köyünden Zorla Kaçırıldığı İddia Edilen Bekâr Kız Hakkında) 

(1) Karadiken Karyesi’nden Hasan Çavuş’un kerimesi Aişe nam bikr-i bali-

ğayı Kaklıktaş Karyesi’nde Çolak Süleyman oğlu Halil cebren kaçırdığı meclis-i 

şer‘a olunan ihbar üzerine tahkikat-ı şer‘iyye zımnında merkûme ve merkûm huzuru 

şer‘a celb olunarak keyfiyyet-i merkûm Halil’den ba‘del-ecvab mezbûre Aişe’nin 

bana olan alâkasından naşi birgün yani bundan beş altı mâh mukaddem yazuda çift 

sürer iken yanıma gelüp beni müdire götür sana nikâh ile alıversin dimesi üzerine 

mâan sabik müdirin Eki Efendi’nin yanına geldiğimizde ol-dâhi bir gün da‘vacımız 

olmadığı halde Tarsus hükümetine gönderüp olunan tahkikatda mezbûrenin bir güna 

manî‘-i şer‘îsi olmadığını ve bir rıza yanıma geldiği tahakkuk etdiğine binâen 

mezbûrenin bana alıverilmesi hakkında mâan takdim itdiğimiz istid‘a üzerine hâkim-

i sabikin emriyle Burhanzâde Hacı Hüseyin Efendi mâhzar-ı şühüdde nikâhımızı her 

ikimizin huzuruyla akd itdi binâen-aleyh târih-i mezbûrden berü mezbûre benim zev-

ce-i menküha-i medhulün bihamdır deyü cevabider mezbûre dâhi merkûm Halil’in 

sadır olan bil-cümle kelimatın şifâhen tasdik ve vicahen tahkik itmişdir. Fî 28 

Cemâziye’l-âhir sene 315 el-müdde‘îye Aişe/ el-müdde‘î mezbûr Halil  

 

Sayfa No : 24 

Hüküm No : 27 

Tarihi  : 1 Rabîu’l-evvel 315 

 

(Bilinen Vârisleri Olmayarak Vefat Edenlerin Malı İçin Vasîyi Muhtar 

Ta‘yîn Olunan Kişi) 

(2) Zikr-i ati müteveffanın ber-vech-i ca‘i vasî-yi muhtarı olduğunu iddiâ 

eden Tarsus’un Debbağhane Mahâllesi ahâlisinden Pirunlu Hasan oğlu Said Ağa M 

Medîne-i Tarsus’da makam-ı şer‘îf câmiʻi şer‘îfi bitişiğindeki bakkal dükkânında 

sakin iken bundan akdem vefat eden Ferceddin Abdüddin Abdurrahim’in zahirde 

vâris-i marufu ve marufesi olmayup kâffe-i terekesi canib-i beytülmâle âid ve raci 
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olmağla medîne-i mezbûrede bu maküle vefat idenlerin terekelerini ahz ve canib-i 

beytülmâl içün kabza meʻmûr olan medîne-i mezbûre Mal Müdürü Vekili Ahmed 

Efendi ibn-i Halil mâhzarında takrir-i kelâm idüp Ferceddin hal-ı hayatında ve 

kemâl-ı sıhhatında vefatından bir mâh mükaddem beni yanına celb ve ben bi-

emrillâhî teâla vefat itdiğinden işbu dükkân derününde bulunan bilcümle emval-i 

menkülem ve indinde bulunan nakdi merhum ahz ile ve eşyay-ı menküle herne mik-

tara baliğ olur yekününden ba‘del-ihrac bâkisinden iki aded kilim alup Câmi-i Atika-

sına iki lamba dâhi alınarak kezâlik Câmi-i Atika teallük idilir ve mescidi sungur iki 

lamba ve bir teneke kazyağı alına mütebaki herne kalır ise itam-ı tâam eyleye fuka-

raya tasadduk itdirile deyü vasîyyet ve vesa-yi mezkûresi tenfiz ve icrâsına bir 

Mecîdiye ücretle beni vasîyi muhtar nasb ve ihtiyar idüp musirran âlâ isaihi vefat 

etmekle infâz-ı vesayası içün zikir olunan eşya ve nükuddan keffi-yed birle tarafımı-

za it‘â ve teslime müvekkiline izafa-etle vekil mümâ-ileyh Ahmed Efendi’ye tenbih 

olunmak muradımdır deyü bil-vesaya da‘va itdikde vekil mümâ-ileyh dâhi cevabında 

tereke-i müteveffa-yı merkûma canib-i beytülmâl için Baş Müdür’e müvekkilin vâzı-

ı-yedini ikrâr müdde‘î merkûmun ber-vech-i müharrer müdde‘âsını inkâr. Fî 1 

Rabîu’l-evvel sene 315 el-müdde‘î mezbûr (Mühür) el-vekil 

Müdde‘î-yuna müdde‘âsına şâhidleri kimler olduğu olunan suâle cevaben 

Debbağhane Mahâllesi’nden Şeyh Mustafa ve Çataklı Mahâllesi’nden Kasab Ahmed 

Ağa ibn-i Mustafa ve Şeyh Abdülkadir ve Arab Said ve parmaksızın oğlu Hacı Der-

viş namün kimesnelerdir bunlandan başka şâhidim yokdur. Fî 1 Rabîu’l-âhir (Mühür) 

 

Sayfa No : 24 

Hüküm No : 28  

Tarihi  : 1 Rabîu’l-evvel 315 

 

(4) Debbağhane Mahâllesi’nden Şeyh Mustafa ibn-i İbrahim ve Çataklı 

Mahâllesi’nden Akas Ahmed Ağa ibn-i Mustafa bin Abdullah M vekil mümâ-ileyh 

müvacehesinde bundan akdem vefat iden Ferceddin Abdüddin Abdürrahim vefat 

etmezden bir mâh mukaddem ikamet itdiği dükkâna bizi celb ve ben bi-emrillâhî 

teâla vefat itdiğimde işbu dükkân derününde bulunan bilcümle eşyam ve zuhur eden 

nakdim ahz olunup yekününden techiz-ü tekfinimi gördükden sonra Câmi-i Atik içün 
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iki kilem ve iki lamba ve mescid içün dâhi iki lamba ve bir aded gaz tenekesi alına 

ve mütebakisi itam-ı tâam ve vücühe sarf oluna deyü vasîyyet idüh ve vesa-yi 

mezkûresi tenfizine bir Mecîdiye ücretle işbu Said Ağa’yı dâhi vasîyi muhtar nasb ve 

ihtiyar itdi mezbûr Said Ağa dâhi vesâyet-i mezkûreyi badel-kabul musirran âlâ İsai-

hi vefat eyledi biz buhusûsa bu vecih üzere şâhidiz şehâdet dâhi ederiz. Fî 1. Rabîu’l-

âhir sene 315 

Eş-şâhid mezbûr (Mühür) Ahmed/eş-şâhid mezbûr Mustafa/ el-vekil (Mühür) 

H 

Şâhidân-ı mezkûranın usulen tezkiyelerini taleb ideriz. 1 Rabîu’l-âhir el-vekil 

(Mühür) 

 

Not: Birinci Satır Çizik ve Okunamamaktadır. 

(1) Evvela ba‘varaka-î mestüre sirran ve ba‘dehü mübaşir Mehmed Efendi 

ibn-i Hasan Ağa ibn-i Abdülkadir ve Karuseci Veli Ağa ibn-i Mehmed bin Alaaddin 

alenen ledet-tezkiye her biri adil ve makbulüş-şehâde idükleri ihbar olunmağın mü-

cibiyle tetereke-i müteveffa-yı mezbûrden keffi-yed birle müdde‘î merkûma teslime 

müvekkiline izafetle vekil mümâ-ileyhe tenbih olunduğu. Fî 5 Receb sene 315 

Şâhidân-ı mezkûranın usulen tezkiyelerini taleb ideriz. 1 Rabîu’l-âhir el-vekil 

(Mühür) 

 

Sayfa No : 25 

Hüküm No : 29 

Tarihi  : İbtidayı Receb 315  

 

(Alışverişde İhtilafa Düşmek) 

(2) Hamidiye Kazâsı ahâlisinden olup Tarsus’da müvakkaten mukim Hacı 

Mehmed bin İsmail M Tarsus yave meʻmûru tarafından vekil oluphusûs-i atide 

husûmet ve redd-i cevaba mezün Ahmed ibn-i Halil Ağa müvacehesinde şir‘â-en 

yedimde malım olup mal-ı mesrükadan olmak zağmiyle ve dört deba veya hane ko-

nulan art ayakları siyah alnı sakar bir re‘s kula bargir müddet-i örfîyesi hıtamında 

meʻmûr mümâ-ileyh marifeti ve marifet-i şer‘î’le bey ve iki yüz otuz yedi kuruşda 

Elhacoğlu Heci Nikola üzerinde takarrür ve ba‘de ihracil-masari’fil-lazim sahhal-
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baki yüz kırk kuruş otuz altı paraya canib-i miriden müdür mümâ-ileyh bil-eman 

vâzı-ul-yed ider olduğundan ve hâlbuki zikir olunan bargir ber-vech-i maruz malım 

bulunduğundan semeni mütebaki-i mezkûri tarafıma it‘â ve teslime vekil mümâ-

ileyhe tenbih olunmak matlubumdur deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl vekil mümâ-ileyh 

dâhi cevabında müdde‘âye bargir bila sahib olmak üzere bey ve esmanından ol-

mikdar meblağı vâzı-yedini ikrâr müdde‘înin ber-vech-i müharrer müdde‘âsını inkâr. 

Fî ibtidayı Receb sene 315 el-müdde‘î (Mühür) Tersehâneli Hacı Sayyid/ el-vekil 

(3) Müdde‘îyüne ber-vech-i müharrer müdde‘âsına şâhidleri kimler olduğu 

olunan suâle cevaben Çataklı Mahâllesi’nden Kasab usta Abdülkadir ve Paltalı’dan 

Apo nam kimesnedir bundan başka şâhidim yokdur. Fî 1 Rabîu’l-âhir (Mühür) 

(4) Paltalıdan Apo Abdüddin bin Mehmed bin Abdullah ve Kasap Abdülkadir 

bin Said M vekil mümâ-ileyh müvacehesinde istişhad olunduklarında işbu müdde‘î 

Hacı Mehmed gördük bu bargir kimin deyü suâl itdiğimizde benimdir deyü cevab 

itdi biz ol-vecihle malı olduğunu bilür ve şehâdet dâhi ideriz. Fî İbtidayı Receb sene 

315  

Eş-şâhid mezbûr Abdülkadir/eş-şâhid mezbûr Apo/işbu şehâdet muvafık de-

ğildir. 

(5) Mezkûr Sofular Mahâllesi’nden Sarı Mehmed oğlu Mahmud bin Sarı 

Mehmed bin Abdullah ve Sakızılı Mahâllesi’nden Cumali bin Hacı Ömer bin Musta-

fa M vekil Ahmed Efendi müvacehesinde istişhad olunduklarında işbu müdde‘î Hacı 

Mehmed’in yedinde gördüğümüz art ayakları siyah ve alnı sakar bir re‘s kula bargir 

bir seneden berü merkûmun mutlak malı olduğunu bilürüz biz bu vecih üzere şâhid-

leriz şehâdet dâhi ideriz. Fî 4 Receb sene 315 eş-şâhid mezbûr Cumali/ eş-şâhid 

mezbûr Mehmed 

 Şâhidânı merkûmânın usulen tezkiyelerini taleb iderim. Fî 5 Recep sene 315 

(6) Şâhidân-ı mezbûran Sofular Mahâllesi’nin imamı terzi Hacı Osman Ağa 

bin Hacı Osman ve muhtarı sanisi Mustafa bin Mehmed ve Sakızlı Mahâllesi’nden 

Molla Ali Efendi bin Abdullah ve muhtarı sanisi (boş) bin evvela ba‘varaka-î mestü-

re sirran ve ba‘dehû meclis-i şer‘îde Hacı Cuma oğlu Ahmed Efendi ve Muhzır Mol-

la Derviş nam kimesnelerden alenen ledet-tezkiye her biri adil ve makbülüş-şehâde 

idükleri işar ve ihbar olunmağın mücibince bil-eman vâzı-yed eylediği meblağ-ı mü-
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tebakiden yekün yüz kırk kuruş otuz altı parayı müdde‘î merkûma itâya vekil mümâ-

ileyh Ahmed Efendi’ye tenbih olunduğu. Fî 19 Ramazan sene 315 

 

Sayfa : 26  

 

(Borç Da‘vası) 

(1) Tekke Mahâllesi’nde sakin zat-ı Zabtiye Hasan Ağa ibn-i Mehmed ve 

Kamil Ağa ibni- Reşid Ağa tarifleriyle müarrafe olan Elif’e bint-i İsa M Çeşmeli 

Mahâllesi’nden İsmail bin Mehmed müvacehesinde mezbûr Mehmed İsmail zimme-

tinde işbu yedimde olup müayene olunan fî 28 teşrini evvel târihiyle müvarrah bir 

kıta sened mücibi altı aded liray-ı Osmanî çuval bedeli alacak hak ve mütalebem 

olmakla hala taleb iderim deyü ba‘ded-de‘va ves-suâl mezbûr İsmail dâhi cevabında 

cihet-i merkümeden müdde‘îye-i merkümeye altı aded liray-ı Osmanî borcu olduğu-

nu tayian ikrâr vea itiraf itmişdir. Fî 8 Receb sene 315 el-müdde‘â-alayh İsmail/ el-

müdde‘î mezbûre Elif’e 

Köşeli şerʻît 660-2=1200 

Hanelerine sarf itdikleri köşe 1000=2000 

Sandıklı taşlı 500- 5-= 25500 

Parça kazâtaş araba 200=2300 

 

Sayfa No : 26 

Hüküm No : 30 

Tarihi  : 14 Receb 315 

 

(Vakfın Gelirleri Hakkında) 

(2) Medîne-i Tarsus Mâhallatı’ndan Câmi-i Atik Mahâllesi ahâlisinden Men-

cek Baba Vakfı’nın mütevellisi tecellizâde Hâfız Mehmed Efendi ibn-i M Mahmud 

Paşa Vakfının mütevellisi Hakkı ve Vasıf Efendiler tarafından Fî 29 Rabîu’l-âhir 

sene 311 târihiyle müverrah Tarsus mahkeme-i şer‘iyyesinden mührac bir kıta hüc-

cet-i şer‘iyye mücibince vekilleri bulunan da‘va vekillerinden Mehmed Derviş Efen-

di ibn-i İbrahim Efendi müvacehesinde mütevellisi olduğum Tarsus’da kâin ecdâdım 

Mencek Baba Evkafı dâhilinde senevi on beş kuruş icare zemini olup Tarsus’da vâki 
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ekse bahce demekle maruf beynel-ahâli vel-ciran malüm’ül-hudud bahçenin zir-i 

zemininden ve surdan çıkarılan taş işbu yedimde müayene olunan vakfiyye-i ma-

mül’ün-biha ve fermân-ı alişan ve fetvây-ı şerʻîfe müciblerince müstekillen mütevel-

lisine âid olup ve vakfiyede tasrih ve tahsis idildiğinden ve el-yevm ise mümâ-

ileyhima Hakkı ve Vasıf Efendiler zikir olunan bahçenin işbu vakfiyesinden balada 

müharrer olduğu üzere mecmû‘ 8000 guruş kıymetli köşe ve sandıklı ve yarma taş 

çıkararak zikir olunan köşe taştan 600 yüz adedini hoca (...) Bey ve bakisini kendileri 

mülklerine harc ve sarf itdiklerinden ve ber-vech-i maruz taşlar ise mütevelliye âid 

bulunduğundan kıymet-i mecmüâları olan sekiz bin kuruş tarafıma it‘â ve teslime 

müvekkillerine izafetle vekil mümâ-ileyh Derviş Efendi’ye tenbih olunmak bit-

tevliye matlubumdur deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl vekil mümâ-ileyh dâhi cevabında 

bahçe-yi mezkûr müvekkillerimin ecdâtları ve mütevellisi bulundukları Mahmud 

Paşa’nın icare vahideli vakf-ı sahihasinden ve vakf-ı kadimden alup ötebirilmezin (?) 

zamandan berü batn-ı evvelde bulunan evlâd-ı bahçe-i mezkûrenin zimmetinden çı-

kan taşlar ile hasılat-ı umumiyesine evlada meşrüt olmak ve teâmülü kadimde bu 

vecihle bulunmak üzere hasbet-tevliye ahz ve mutasarrıf oldukları gibi müvekkileri 

dâhi nevbeti tasarruf geldiğinden berü kırk seneyi mütecaviz bila nizağ vakf-ı 

mezkûr namına ber-minval-i müharrer yine hasbet-tevliye mutasarrıf ve ahzider ol-

duklarından ve vade ise rekiyye-i vakfa teâlluk eylemezden vukubulan mürur-u za-

man hasebiyle müdde‘î mümâ-ileyhin bu vecihle da‘vası şer‘an mesm‘ü olmayaca-

ğını arz eylerim. Fî 14 Receb sene 315 müdde‘â-aleyh vekili İbrahim Efendi bin 

Derviş/el-müdde‘î (…) zâde Hafız Ahmed 

 

Sayfa No : 27 

Hüküm No : 31 

Tarihi  : 26 Receb 315 

 

(Dört Ay Evvel Kaybolan Alnı Sakar ve Kuyruğununu Ucu Beyaz 

Öküz’ün Kendisine Teslimi) 

(1) Mersin’e tâbi‘ Çavuşlu Karyesi ahâlisinden Hacı Hüseyin Ağa ibn-i Halil 

İbrahim M Tarsus Yave meʻmûru Ahmed Efendi ibn-i (boş) müvacehesinde şir‘aen 

yedimde malım olup bundan dört mâh mukaddem mülkümden zay-i olarak canib-i 
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yaveye vürüd iden haras-i âlâ ve alnı sakar ve kuyruğunun ucu beyaz öküz bila sahib 

olmak üzere meʻmûr mümâ-ileyh marifeti ve marifet-i şer‘ ile müddet-i hıtamında 

bil-müzayede Bey ve Tarsus ahâlisinden dâhi Hacı Halil Hüsni Efendi üzerinde iki-

yüz kırk kuruşda takarrürla ihale ve ba‘de ihracil-masarifil-lazim sahhal bâki yüz 

doksan beş guruş otuz para yaveye müdir mümâ-ileyhe bil-eman vâzı-yed ider oldu-

ğundan ve mezkûr öküz ise ber-vech-i maruz malım bulunduğundan ol-vecihle meb-

lağ-ı mütebâki mezkûr 195 guruş otuz parayı tarafıma it‘â ve teslime tenbih olunmak 

muradımdır deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl meʻmûr mümâ-ileyh dâhi cevabında mezkûr 

öküzün semeninden ol-mikdarına bil-emane vâzı-yedini ikrâr müdde‘î merkümun 

ber-vech-i müharrer müdde‘âsını inkâr. Fî 26 Receb sene 315 el-müdde‘î (Mühür) 

Hüseyin bin Hakkı 

(2) Müdde‘îyüne ber-vech-i müharrer müdde‘âsına şâhidleri kimler idüğü 

olunan suâle cevaben mezkûr Çavuşlu Karyesi’nden Ali bin Ahmed ve Çakır Ahmed 

oğlu Mehmed ve Osman Ağa oğlu Veli Ağa ve Hızır oğlu Molla Ali ve Hızır ibn-i 

Kerimin oğlu Veli ve Musanın oğlu Hüseyin namün kimesnelerdir bunlardan ğayri 

kimesne yokdur. Fî 16 Muharrem 

(3) Mezkûr Çavuşlardan olup Demirci usta İbrahim ve müderris Tahsin Efen-

di indinde müsaferetle mukim müsemmiyünden Ali Kethüda ibn-i Ahmed bin Hüse-

yin ve Mehmed bin Çakır oğlu Ahmed bin Mustafa nam kimesneler müdde‘înin id-

diâsı vecihle bil-müvacehe ber-vech-i şerʻî edâ-yı şehâdet-i şerʻîyye itmişlerdir. Fî 26 

Rabîu’l-âhir eş-şâhid mezbûr (Mühür) eş-şâhid mezbûr Mehmed 

(4) Şâhidân-ı markûmanın âlel-usul tezkiyelerini taleb iderim. Fî 26 Muhar-

rem el-meʻmûr (Mühür) 

(5) Şâhidân-ı merkûman mezkûr Çavuşlu Karyesi’nin imamı Hacı Hüseyin 

bin Halil ve muhtarı evveli Ali bin Ahmed bin Hamza ve muhtarı sani Veli bin evve-

la ba-varaka-i mestüre sirran ve ba‘dehû Hacı Osman Ağa bin Hacı Osman ve Mus-

tafa bin Ahmed Ağa’dan alenen ledet-tezkiye herbiri adil ve makbülüş-şehâde idük-

leri ihbâr olunmağın mücibince meblağ-ı mezkûr yüz doksan beş kuruş otuz parayı 

müdde‘îye itâve teslime meʻmûr mümâ-ileyhe tenbih olunduğu. Fî 26 Ricib sene 315 
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Sayfa : 28  

 

(Anlaşmazlıkdan Dolayı Talâk Daʻvası) 

(1) Demirkapu civarında zat-ı odacı Ahmed Ağa ibn-i Abdulah ve Kamil Ağa 

ibn-i Reşid tarifleriyle müarrafe olan Fatıma bint-i Ali nam sağirin vârisi akraba ve 

anası Emine bint-i Abbas nam Hatun’a Seyyid bin Mehmed mâhzarında bil-velâya 

takrir-i kelâm ve tâ‘bîr anil-meram idüp mezbûr Abdullah kızı Sağire-i merkümenen 

zevci dâhili olup lâkin beyinlerinde âdem-i hüsn-i müaşeretlerinden naşi zevci Ab-

dullah zimmetinde mütakarrar ve maküd‘i-aleyh olan 250 guruş mehri müecceline 

ben zamin olup nafaka-i iddet-i malüme ve meünet-i süknasi dâhi benim üzerime 

olmak üzere kızım Sağire mezbûre Fatıma’yı zeci mezbûr Abdullah ile bil’velâye 

tatlik bil-mal ile tatlik eylediğinde oldâhi talâk-ı mezkûreyi ber-minval-i müharrer 

kabul idüp min-bad her birimiz aharıyla da‘va ve nizağı kalmamışdır didikde işbu 

Mahâlle şerh verildi. Fî 26 Receb sene 315 mezbûre Emine /Abdullah bin Mehmed 

Şühüdül-hâl / Muhzır Kamil Ağa / Muhzır Derviş Efendi / Mükayyid Hasan 

Efendi  

 

Sayfa No : 28 

Hüküm No : 32 

Tarihi  : 3 Şaban 315 

 

(Alacak Da‘vası) 

(2) İran Devleti Şehbenderi Mehmed İbrahim Beğ ibn-i Hacı İsmail Efendi 

(boş) Kızılmurat Mahâllesi ahâlisinden Hacı Mahmurzâde Hacı Mehmed Ağa müva-

cehesinde İran Devleti tebaʻâsından olup bundan bila vâris-i maruf Hamidiye Kazâsı 

civarında vefat eden Veli bin Abdüddin Abdürrahim’in hayatında mümâ-ileyh Hacı 

Mehmed Ağa zimmetinde bi-tarikil-emanet alacağı olan yirmi iki aded ayn-i Fransız 

lirasını kablel-ahz vel-istifa vuk‘u vefatına binâen zikir olunan liralar uhde-i karpar-

vazhaneye âid bulunduğundan ol-vecihle mezkûr liraları bil-meʻmûriye tarafıma it‘â 

ve teslime mümâ-ileyh Hacı Mehmed Ağa’ya kıbel-i şerʻîden tenbih olunmak matlu-

bumdur deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl mümâ-ileyh Mehmed İbrahim Beğ tekrar ceva-

bında işbu bil-emane alınmış olduğu mezkûr yirmi iki adad Fransız lirası mümâ-
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ileyh Hacı Mehmed’in defterinde mükayyed olup hatta mısrizade izzetl-ü Kamil 

Efendi ve Şeyh Karibzade Mustafa Efendi’ye göstermişdir ve herbiri İraniyeli İbra-

him bin Hacı Ahmed Ağa ve Şükrü Ağa ve Ali asker ve Kavas Ali Ağa ve Adanalı 

usta Abdullah ve Hacı Talibzâde Yahya Efendi ile de isbata hazırım deyü cevabider 

mümâ-ileyh Hacı Mehmed Ağa dâhi cevabında kaziyyey-i âlâ vechil-meşrüh külli-

yen inkâr. Fî 3 Şaban sene 315 Adana Kariz Karyesi’nden Mehmed İbrahim el-

müdde‘â-aleyh Mühür el-hac Mehmed Çelebi 

(3) Müdde‘â-aleyh mümâ-ileyh Hacı Mehmed Ağa tarafından müseccel vekili 

Abdülhamit Efendi cevabında ancak gerçi müvekkilim nezdinde böyle bir emanet 

mevcüd olmamağla beraber ihtilaf var şer‘an malım manî-i mirâs ve hem da‘vadır 

beyin olunan Veli Mehmed meyt olmayup mefküddür tabî‘iyyet-i validi veya vali-

deyni veya mevlidi itibar iylemidir yoksa tabî‘iyyeti maksübemidir ve hem 

tabî‘iyyet-i asliyyede ve hemde meksübede Ahkâm-ı şerʻîyye başkadır ecnebiliği 

müvekkilime mühavveldir bu tabî‘iyet’den başka merkûmun fakdi meselesinin tayîn 

ve tebyîni lazımdır. Mefküdun malı olursa hakkı tasarruf kayyimindin kayyîm vekil 

iken Emin-ü Beytülmâl mefküdun malında tasarruf idemiz merkûmun vefatı ve malı 

ve ecnebilği tebeyyün idecek olursa Şehbenderi Emini Beytülmâl hükmünde olur 

kayyum olur taraf-ı hâkimden ta‘yîn olunmak lazımdır mefküd kendisine muzır olan 

ahkâmda ber-hayat itibar olunur. Mefküdun bir kimesnede alacağı bulunsa emin-ü 

Beytülmâl anı taleb idemez mezbûr veli Mehmed Sılay-ı Rahim içün memleketine 

gitmişdir kayyîm bile mefküdun lehinde olacak da‘vada hâzır olamaz mefküdün 

medyunlarının tearruf olmadıkları alacakları huzur-u hâkimde da‘vaya ne Beytül-

mâlın ve ne de kayyîmin salahiyeti yokdur. Mefküd olmayub da mücerred gaib olan 

kimesnenin emvaline kayyim tayîn ve kayyîm veya hâkimin emvâli mezürlarda ta-

sarrufu sahih değildir hakikaten badî-i vefat ile beraber tabî‘inin isbatı iktiza ideri 0 

Kanûn’i-evvel sene 313 ve Fî Şaban sene 315 el-vekil müdde‘î İbrahim Efendi bint-i 

Mustafa (?) el-vekil Ali ibn-i İbrahim 

(4) Vekil müdde‘î mümâ-ileyh Mehmed Beğ tarafından müseccel vekili Der-

viş Efendi dâhi cevabında tebâ‘i İraniyeden vefat idenlerin terekesi Şehbenderhaneye 

âid olduğu ol-babdaki iradesine ve uhüd ve veliyyede olup bu cihet kabil-i inkâr 

olamayacağı müteveffa-yı merkûmun tebâ‘-i İraniyeden olduğunu vefatını isbatdan 

aciz değiliz ihtilaf var meselesi iddiâmız hakkında ğayri kabili tevfikdir müteveffanın 
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mefkud olduğunu ve birde Sılay-ı Râhim içün memleketine gitdiği hakkındaki ifâde 

ve dermeyanesine ve tenakuzu tam mütehakkakdır şâhidlerimizin istimâ-ı lazım ge-

leceğinden istimâ idilmesini istirham eylerim. Fî 8 Muharrem el-vekil İbrahim Efen-

dizâde (...) 

 

Sayfa :29  

 

(Kaybolan İki Yaşında Kula Erkek Deve Yavede Olmakla Teslimi Hak-

kında) 

(1) Mersin’e tâbi‘ Eşentürk Karyesi ahâlisinden Ahmed bin Selim oğlu Mus-

tafa (boş) M Tarsus Mal Müdürü Ahmed Efendi ibn-i (boş) müvacehesinde netacen 

yedimde malım olup işbu müayene olunan iki yaşında bir re‘s kula erkek torum deve 

târihden üç gün mükaddem mülkümden zayi olup el-yevm cânib-i yavede bulmamla 

istihkak taleb iderim deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl Seyyid mümâ-ileyhden zikir olunan 

torum deve bila sahib olmak üzere cânib-i mîr-i içün bil-emane vâzı-yedini ikrâr 

maa’day-ı inkâr. Fî 17 Şaban sene 315 el-müdde‘î Ahmed / meʻmûr (Mühür) 

(2) Mezkûr Eşentürk Karyesi’nden Veliyyüddin bin Dilaver oğlu Hacı Meh-

med bin Hacı Ahmed diğer Dede Karyesi’nden Mehmed Emmi bin Mustafa bin 

Mehmed M müdür mümâ-ileyh müvacehesinde istişhâd olduklarında işbu müâyene 

olunan iki yaşında erkek torum deveyi bu müdde‘î Ahmed’din netacen Yedinde malı 

olduğuna şâhidiz şehâdet dâhi ideriz. Fî 17 m şâhid (Mühür) Veli 313/şâhid (Mühür) 

şâhid (Mühür) 

(3) Şâhidânı merkûmân haklarında bir diyeceği olup olmadığı olunan suâle 

cevaben asla tezkiyelerini taleb iderim. Fî 17 meʻmûr 

(4) Şâhidânı merkumân bir vecihle adil ve makbulüş-şehâde idüklerini tezki-

ye ideriz. Fî 17 m el-müdde‘î (...) / el-müdde‘î Hacı Cumali/ Sübhan bin Şühüd Ka-

vas an-Mahâlle-i akçe (…) 

(5) Badet-tezkiye vet-tadil şehâdetleri makbule olmağın badet-tahlifiş-şerʻî 

vel-hükm teslime tenbih olunduğu. Fî 17 m 
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Sayfa No : 30 

Hüküm No : 33 

Tarihi  : 8 Şubat 315 

 

(Mülk İhtilafı Da‘vası) 

(1) Medîne-i Tarsus Mâhallatından Sakızlı Mahâllesi sakinlerinden zat-ı ceri-

de-i vekaletde muharreril-isim kimesneler tarifleri ile müarrafe olan Mehri Hatun 

ibnet-i Ahmed ve oğlu Molla Ahmed tarafındanhusûs-i atide taleb ve da‘vaya vekili 

müsecceli şer‘îsi da‘va vekillerinden derviş ibn-i İbrahim M mezkûr Sakızlı Mahâl-

lesi’nden Hanlızâde Abdülcabbar ibn-i Hacı Mehmed Ağa müvacehesinde târihten 

beş sene mukâddem mezbûr Abdülcabbar Efendi mutasarrıf bulunduğu Azvet yayla-

ğında mercimek gayası nam mevzıda kâin etraf-ı erbâası Çini Hüseyin bin Mehmed 

ve Kocaoğlan Mehmed ve Memiş Efendi ibn-i Hacı Mehmed Ağa bağları ve tarik-i 

am ile mâhud bir kıta tahtında iki dönüm kürümü mülk bağ derününde mevcut iki 

bağ fevkani çardak ma‘a müştemilatını tarafeynden icab ve kabul-u hav-i şurut-ü 

müfsideden ari ve beri olarak bey’i bat‘î sahih-i şer‘î ile kendüsinde an-ciheti karz 

alacağı olan dört bin guruş mukabelesinde müvekkilimize bey ve temlik ve teslim 

eylediğinde müvekkilem mezbûre dâhi ber-vech-i muharrer iştira ve tesellüm ve ka-

bul ederek ol-vecihle bağ ve çardak-ı mâhdudu mezkûr müvekkilem mezbûrenin 

malı müşterâsı olunmuş olduğu halde el-yevm mezbûr Abdulcabbar kendi namına 

koçan ittirmek üzere müdahele ve vâzı-ider olduğundan vâki olan müdahelesinin 

men‘ini bil-vekâle taleb iderüm deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl mezbûr Abdülcabbar 

dâhi cevabında ol-târihte müvekkiley-i mezbûre an-ciheti karz dört bin kuruş zimme-

ti olduğunu ikrâr idüp lâkin ol-târihle zikir olunan bağ ve çardağı ber-vechi muharrer 

inkâr eyledi. Fî 18 Recep sene 315 el-müde‘â-aleyh el-vekil Mezbûre Mehri Hatun 

vekili Derviş Efendi’den ber-vech-i müharrer müdde‘âsına mutabık beyyinesi kimler 

idüğü olunan suâle cevaben Sakızlı Mahâllesi’nden Himmet Efendi ibn-i Hacı Meh-

med Efendi ve Mülki Karyesi’nden Molla Mustafa bin Molla Hasan ve Molla Halil 

bin Abdülkadir ve Hamamkarlı Karyesi’nden İbiş Ağazade Abdülcabbar Efendi ve 

Kır Mahâlleli Karyesi’nden Ömer ahi namün kimesnelerdir bunlardan ğayri şâhidim 

yokdur. Fî Ramazan sene 315 el-vekil İbrahim Efendizâde Mustafa 
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(2) Sakızlı Mahâllesi’nden Himmet Efendi ibn-i Hacı Mehmed Ağa ibn-i Ali 

ve Milli Karyesi’nden Molla Mustafa bin Molla Hasan Ali M müdde‘â-aleyh mezbûr 

müvacehesinde istişhad olunduklarında mezbûr Abdülcebbar Efendi mutasarrıf bu-

lunduğu memzür (?) yaylağında mercimek kayası nam mevkide kâin tarafları Çini 

Memiş bin Mehmed ve Kocaoğlan Mehmed ve Himmet Efendi ibn-i Hacı Mehmed 

bağları ve tariki am ile mâhud bir kıta tahminen iki dönüm kürümü mülk bağı de-

rününde mevcut iki bağ fevkani çardak ma‘a müştemilatını tarihden beş sene mü-

kaddem zevcesi Hacı Ahmedce oğlu Molla Ahmed kerimesi Mehri Hatun olan dört 

bin guruş borcuna mukabil mezbûreye bey ve teslim idüp ol-dâhi ba‘del-iştirâ vet-

tesellüm ve kabul iderek târih-i mezkûrdan ber-ü zikir olunan bağ ve çardak 

mezbûrenin ber-vech-i müharrer mal-ı müştera-yı sahihi ve hakkı sarihi olmuşdur biz 

buhusûsa bu vecih üzere şâhidleriz şehâdet dâhi ideriz. Fî 165 m eş-şâhid mezbûr 

mili Karyesi’nden Molla Mustafa bin Hasan Ağa/eş-şâhid mezbûr İbrahim (...) 

(3) Şâhidân-ı merküman haklarında bir diyeceği olup olmadığı mezbûr Abdül 

cabbar Efendi’den olunan suâle cevaben alel-usul tezkiyelerini taleb iderim. Fî 16 m 

(4) Şâhidân-ı merkûman mensub oldukları Mülki Karyesi muhtarı sanisi Len-

ger oğlu Hasan ve muhtarı evveli Abdülkadir Ağa ve imamı Osman bin Şeyh Ömer 

ile Kırlı Mahâllesi muhtarı sanisi Sarı Mehmedzâde Mustafa ve muhtarı evveli Ah-

med bin Ahi Babadan evvela ba‘varakâ-ı mestüre sirran ve ba‘dehû Çarşı Ağası Hacı 

Mehmed Ağa ve İbiş Ağazâde Cabbar Efendi ve Tabyanzâde Hacı Mehmed Efendi 

Mehmed Hacı Hasan Efendi’den dâhi alenen ledet-tezkiye her biri adil ve makbülüş-

şehâde idükleri işâr ve ihbar olunmağın mücibince beyin sıhhatine ba‘del-hükm vâzı-

ı-eylediği bağ-ı mâhdud-u mezkûrden keffi yed birle müvekkile-i mezbûreye it‘â ve 

teslime mezbûr Abdülcabbar Efendi’ye tenbih olunduğu. Fî 20 Şevval sene 315 
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Sayfa No : 31 

Hüküm No : 34 

Tarihi  : 1 Nisan 315 

 

(Kendisine Teslimi İstenen Bir Aded Bargir) 

(1) Adana vilâyeti celilesine tâbi‘ Seyis (…) Nâhiyesi’nin Müminli Mahâllesi 

ahâlisinden Molla Durmuş bin Eyyüb m merkumun (...) Mehmed bin Yakub ile Tar-

sus’un Câmi-i Atik Mahâllesi’nden müttalibzâde Abdünnoman bin Yahya Efendi 

müvacehesinde netacen yedimde malım olan ve işbu meclis-i şerʻîde müayene olu-

nan dört yaşında Karakır bargirimi o görüp getirmek üzere merkûm Mehmed’e târih-

den on sekiz gün mükaddem it‘â ve teslim ol-dâhi ba‘dal-ahzı vet-tesellüm furuht 

etmek maksadıyla yerine azimet ve orada hırsızlık olmak üzere zabıta tarafından 

derdest idilerek Tarsus hükümet-i aliyyesine gönderilmiş ve el-yevm merkûm Meh-

med ile Abdülğani yedinde bulmuş olduğundan ve zikir olunan bargir ber-vech-i 

müharrer malım bulunduğundan ol-vecihle tarafıma it‘â ve teslime merkûmâna ten-

bih olunmak matlubumdur deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl müdde‘â-aleyh merkûmandan 

Mehmed zikir olunan bargirimden merkûm Molla Durmuş’un malı olduğunu ber-

vech-i müharrer yedinde iken Adana’da kayık değirmeninden zayi eylediğini ve li-

eclit-taharri Mersin’de yeni handa bulunarak sarıkı benimle işbu Abdülğani olmak 

zağmiyle zabıta tarafından derdestle buraya gönderdiler deyü merkûm Abdülğani 

zikir olunan bargir müdde‘î merkûmun ber-vech-i müharrer malı olup olmadığını 

bilmediğini bil-beyân merkûm Mehmed ile handa bulunarak hırsız olmak zannıyla 

buraya getürdüler deyü cevab ider. Fî 11 Şaban sene 315 el-müdde‘â-aleyh Mehmed/ 

el-müdde‘â-aleyh Abdülğani/ el-müdde‘î (Mühür) 

(2) Müdde‘î Molla Durmuş’dan ber-vech-i müharrer müdde‘âsına mutabık 

şâhidleri kimler idüğü olunan suâle cevaben körükçünün Müminli Mahâllesi’nden 

Molla Hamza bin Salih ve Molla Mehmed bin Eyyüb ve Abdülhadi Mahâllesi’nden 

Ahmed bin Ali ve Adanalı İsmail Ağa bin Abdullah namün kimesnelerdir bunlardan 

ğayri şâhidim yokdur. Fî 11 Şaban sene 315 el-müdde‘î (Mühür) 

(3) Müsemmiyünden Molla Hamza bin Salih ve Molla Mahmud bin Eyyüb M 

merkûm Mehmed ve Abdülğani müvacehelerinde istişhad olunduklarında işbu müa-

yene olunan bir re‘s Karakırtay müdde‘î merkûm Molla Derviş’in malı olduğunu 
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bilürüz ve şâhidiz şehâdet dâhi ideriz. Fî 11Şaban sene 315 eş-şâhid Molla Mâhmud 

bin Eyyüb eş-şâhid (Mühür) 

(4) Şâhidân-ı merkûmanın tercüme-i hallerine vukuf-u tamları olan Tarsus 

ahâlisinden Kara Bacakzâde Ömer Efendi ibn-i Hüseyin bin İbrahim ve talebeden 

İzzet nam Hacı İsmail bin Hacı Ali’den evvela ba‘varakâ-î mestüre sirran ve ba‘dehû 

Kızılmurat Mahâllesi’nde Bahaddin bin Mehmed Efendi ve Müfti Mahâllesi’nden 

Abdurrahman Efendi ibn-i Abdülkerim’den dâhi alenen ledet-tezkiye her biri adil ve 

makbülüş-şehâde idükleri ihbâr olunmağın mücibince ba‘det-tahlifiş-şer‘î vel-hükm 

zikir olunan bargiri müdde‘î-ye teslime tenbih şod Fî 12 Şevval sene 315  

 

Sayfa No : 32 

Hüküm No : 35 

Tarihi  : 12 Şaban 315 

 

(Tarsus’da Bulunan Mencek Vakfı’nın İmamet, Hıtabet Ve Cebabet 

Da‘vaları) 

(1) Medîne-i Tarsus Mâhallatı’ndan Câmi-i Cedid Mahâllesi ahâlisinden 

Birmânizâde Hacı Hüseyin Efendi ibn-i Karahâlil M Sofular Mahâllesi’nden Hulusi 

Efendi ibn-i Abdüsselam Efendi müvacehesinde mezbûr Hulusi Efendi’nin Şerefet-

celizâde Mustafa Efendi ile Tarsus mahkeme-i şer‘iyyesinden cereyân iden Mencek 

Baba Vakfı’nın imamet ve hıtabet ve cebabet da‘vaları hakkında mümâ-ileyh Hulusi 

Efendi tarafından vekâletim hasebiyle on defa mühakemeye dühul etdiğimden vasılı 

da’vaya beş bin guruşu mütecaviz olduğundan beher mühakeme içün ellişer guruş-

dan cem‘an beş yüz guruş ücreti vekâlet matlubumun üçüncü cild (…) 203.üncü sa-

hifesinde münderiç da‘va vekilleri nizamnâmesinin yirmi altıncı maddesi hükmünce 

tarafıma it‘â ve teslime mezbûr Hulusi Efendi’ye tenbih olunmak matlubumdur deyü 

ba‘ded-da‘va ves-suâl mezbûr Hulusi Efendi her cevabında mümâ-ileyh Hacı Hüse-

yin Efendi zikir olunan hussuların üzerine vekil-i şerʻîsi olduğunu ikrâr idüp ancak 

iki defa muhakemeye dühul itmiştir deyü fazla muhakemeye dühul eylediğini inkâr. 

Fî 12 Şevval sene 315 

El-müdde‘â-aleyh yarın (?) külliha daha vereceğim olduğundan gereği hali 

imza itdim 
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(2) Mümâ-ileyh Hulusi Efendi’den müdde‘î Hacı Hüseyin Efendi’nin iddiâsı-

na karşı ne diyeceği idilen suâle cevaben müdde‘î mümâ-ileyh Hacı Hasan Efen-

di’nin rüyet ve iddiâ eylemiş olduğu da‘vasına müteveffa Ammim Abdülkerim Efen-

di’nin oğulları Abdurrahman ve Ahmed ve Tevfik’in olup ve (...) tarafından vesâye-

tim hasebiyle mümâ-ileyh Hacı Hasan Efendi’yi işbu da‘va-yı rüyete tevkil itdim 

şöyleki mümâ-ileyh Hacı Hüseyin Efendi işbu vekâlet içük Tecellizâde Mustafa 

Efendi’ye bir meclisde kızdığından dolayı ona rağmen bana intikam olmak üzere 

senden para almam diyerek işbu da‘vayı meccânen vekil oldu gerçi böyle meccanen 

vekâlet ideceğini vâad etmiş olsa idi vekil etmezdim didiğanü ve vekâlet virdikden 

sonra birkaç meclisde ben bu vekaletden para almayacağım didi. Fî 4 Ramazan sene 

315 el-müdde‘â-aleyh Mehmed Hulusi / el-müdde‘î Hacı Hüseyin Ali 

(3) Müdde‘î mümâ-ileyh Hacı Hüseyin Efendi tekrar cevabında meccanen 

vekâlet etmek üzere vâad itdim farzı mâhal itsem bile örfîyesinden olup akd kabilin-

den olmadığı cihetle ücretime halel gelmez yedi defa mahkemeye girdim tezvirden 

salim olup bila-niyye mazmüniyle amel olunan mahkeme siciliyle sabiteden başka 

bir defa işbu mesele den dolayı Bürhanzâde Abdülğafur Efendi olmazsa ve iki defada 

müteveffa Tecellezâde’nin medresesine beray-ı salah beyn gitmiş olduğundan o cihe-

ti ikrâr ve inkâr idüp itmesi hâkimden suâl olunmasını taleb iderim. Fî m el-müdde‘î 

Hacı Hüseyin Ali 

Mehmed Hulüsi ba‘dehû diyeceğim var  

Vadin şer‘an itibardan olmadığından merkûm Hacı Hüseyin Efendi’nin talebi 

üzerine her bir mühakemesi içün ücretli lazım gelür 

(4) Mümâ-ileyhin bir def‘a içün bir buçuk Mecîdiyeden yedi def‘a içün on 

buçuk Mecîdiye ücretli idüğü 
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Sayfa No : 33 

Hüküm No : 36 

Tarihi  : 17 Ramazan 315 

 

(Kendi İneğinden Olup Dışarda Güdülürken Kaybolan Üç Yaşındaki 

Düğenin Teslimi) 

(1) Kocaulaş Karyesi’nden Duran bin Nasıf M Tarsus Yave meʻmûru olup 

zikr-i Âti husûsdu husûmet ve redd-i cevaba mezün olan Sadık Efendi ibn-i İbrahim 

Seyyid Efendi müvacehesinde siyah ineğimden doğmuş netacen yedimde malım olup 

işbu müayene olunan üç yaşında bir re‘s dişi düğe marruz-zikir Ulaş Karyesi civarın-

da rağy olunmakda târihi üç mâhdan mükaddem mülkümden zayi olup el-yevm 

meʻmûr mümâ-ileyh yedinde bulmamla bil-istihkak taleb iderim deyü ba‘ded-da‘va 

ves-suâl meʻmûr mümâ-ileyh dâhi cevabında zikir olunan Düğeyi bila sahip olmak 

üzere canibi miri içün bil-emane ve bil-meʻmûriye vâzı-yedini ikrâr müdde‘î 

merkûmun ber-vech-i müharrer müdde‘âsını inkâr. Fî 17 Ramazan sene 315 el-

müdde mezbûr duran/ meʻmûr mümâ-ileyh (Mühür) 

(2) Müdde‘î mezbûrden ber-vech-i müharrer müdde‘âsına mutabık şâhidleri 

kimler idüğü olunan suâle cevaben her biri Ulaş Karyesi’nden Mustafa bin Musa ve 

Yahya oğlu Mehmed ve Hasaki Ahmed bin Abdülkerim ve Kırımlu ve Sultan bin 

Osman ve Elif Leyla bint-i Ali namün kimesnelerdir bunlardan ğayri şâhidim yok-

dur. Fî 17 m el-müdde mezbûr Duran 

(3) Mezkûr Ulaş Karyesi’nden ve müsemmiyünden Mustafa bin Musa bin 

Abdullah ve Mehmed bin Yahya bin Celil oğlu Kelin M meʻmûr mümâ-ileyh müva-

cehesinde işbu müayene olunan üç yaşında ve bir re‘s dişi düğeyi işbu müdde‘î Nasıf 

oğlu duranın siyah inekden doğmuş netacen yedinde malı olduğuna şâhidiz şehâdet 

dâhi ideriz. Fî 17 eş-şâhid mezbûr Mehmed/ eş-şâhid mezbûr Mustafa 

(4) Şâhidân-ı merküman haklarında bir diyeceği olup olmadığı meʻmûr 

mümâ-ileyhden olunan suâle cevaben usulen tezkiyelerini taleb iderim. Fî 17 el-

meʻmûr müdde‘î (Mühür) 

(5) Şâhidân-ı merkûmân mezkûr Koca Ulaş Karyesi’nin (…silik) Mustafa 

Hocanın oğlu Halim bin Mehmed ve muhtarı sanisi İzmirli Mehmed bin Hasan’dan 

evvela ba‘varaka-i mestüre sirran ve ba‘dehû Molla Durmuş bin Ahmed Efendi ve 
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Ömer bin Mehmed’ten alenen ledet-tezkiye her birer adil ve makbulüş-şehâde idük-

leri ihbâr olunmağın mücibince ba‘del-hükm vel-helf vet-tenbih işbu Mahâlle şerh 

verildi. Fî 19 Ramazan sene 315 

 

Sayfa :34  

 

(750 Kuruş Mehr-İ Müeccel ve 750 Kuruş Muaccel İle Evlenme) 

(1) Zat-i tarif-i şer‘î ile müarrafe ve zikr-i âtinin ve ebeveyni tarafından vasîsi 

olunan Aişe bint-i Hasan Çavuş bin Abdullah nam sağireyi işbu meclis-i şerʻîde hâzır 

bulunan Seyyidzâdeci Ali bin Yusuf nam kimesne zevce talib ve rağıb olub marruz-

zikir mezbûrenin evliyasından tezvice kararı mühammenesi olmadığından müvekki-i 

sadr-ı kitab tuba lehü ve hüsne meab hazretleri sağire-i mezbûre Aişe’yi mehri misli 

olan 750 guruş mehr-i müâccel ve 750 guruş mehr-i müâccel üzerine velâyeti adesi 

hasebiyle ledeş-şühüd merküm Ali’ye akdı tezvic itdikde oldâhi ber-vech-i müharrer 

kabul eylediği işbu Mahâlle şerh verildi. Fî 24 Ramazan sene 315 Muhzır Derviş/ 

müdürü emval-i mal (Mühür) Mehmed/ (...) 

Sarı öküz 1 re‘s 600     guruş 

Boz öküz 1 r e‘s 650     guruş 

Killi öküz 1 r e‘s 500     guruş 

Koca sarı öküz 1 re‘s 700    guruş 

Boz sarı öküz 1 re‘s 650    guruş 

Diğer sarı öküz 1 re‘s 700    guruş 

Ceylan öküz re‘s 650     guruş 

Sarı sakar 1 re‘s 600 cem‘an yekin 9970  guruş 

 

Sayfa No : 34 

Hüküm No : 37 

Tarihi  : 8 Şevval 315 

 

(Verâset Da‘vası) 

(2) Medîne-i Tarsus’da mukim tüccar anı sığır öküz ve Rusya Devleti Viçe 

Konsolosu Mösyö Harşofun (…) eylediği M Kargılı Karyesi’nde vefat iden Kamanın 
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oğlu İbrahim Ağa ibn-i Mehmed’in verâseti zevce-i menküha-i metrükesi Sitti Hatun 

ibnet-i Veliyyüddin Ağa ile kendüden akdem müteveffiye olan zevcesi Azime bint-i 

mezbûr veliden mütevellid Sulbi Sağire oğlu Mehmed’e münhasıra olduğu bil-

ihbariş-şer‘îl-inver zahir ve nümayan olduktan sonra sağir-i merkûmun li-eclid-da‘va 

vasî-yi mensubu Tarsus emval-i Eytam müdiri Leventzâde MehmedEmin Efendi ibn-

i Mehmed Efendi müvacehesinde hazine-i celilenin müteveffa merkûmda olunan 

alacağından dolayı celbi edilen hazine vekili Ali Naili Efendi ibn-i Ali Ağa hâzır 

olduğu halde da‘va ve takriri kelam idüp müteveffayı mezbûr İbrahim Ağa’nın haya-

tında (silik) beş yüz yirmi aded lira-yı Osmanî altun alacağım olup işbu alacağa mâh-

sub olmak üzere müteveffa-yı merkûmun hayatında vefat etmezden beş mâh mukad-

demleri marruz-zikir Kargılı Karyesi’nde (silik) malı bulunan balada eşkâlleri mü-

harrer on re‘s öküzleriyle bir re‘s at ve iki camus ve bir camus arabasını mecmuu 

dokuz bin dokuz yüz yetmiş guruşa zabt iderek mâhzarı şühüdde bana bey ve teslim 

ve ben dâhi ba‘del-iştira vet-tesellüm semen-i mezkûru zikir olunan alacağımdan ol-

mikdarına mâhsubunu icrâ itdim binâen-aleyh zikir olunan hayvanat ve araba ol-

vecihle yedimde mal-ı müşteram olduğu halde Karadakmış nam çiftliğime gönder-

dim bir müddet sonra mezkûr Kargılı Karyesi’nde ki ziraatımdan dolayı müteveffayı 

mezbûr İbrahim Ağa dâhi çiftci başım olmak mülabeseseyle indine göndermiş idim 

vuku‘-u vefatına binâen zikir olunan öküzlerle at ve camus ve araba küya malım bu-

lunmadığından keffi-yed birle vâki olan müdahalesinin men‘i matlubumdur deyü 

ba‘ded-da‘va ves-suâl vasî mümâ-ileyh dâhi cevabında zikir olunan öküzlerle camus-

lar ve araba müteveffa-yı merkûmun malı olmak üczere sair-i mezbûr içün bil-vesaya 

vâzı-yedini ikrâr müdde‘î mümâ-ileyhin ber-vech-i müharrer müdde‘âsını külliyen 

inkâr hâzır mümâ-ileyh Ali Naili Efendi dâhi işbu sene-i mübareke Şevval-i 

Şerʻîfinin üçüncü Perşembe günü müdde‘î mümâ-ileyh Kargılı Karyesi’nde bulun-

duğu halde bazı muteber zevat kendisine hıtaben Kamtanın oğlu Müteveffa İbrahim 

Ağa’nın öküzleriyle at ve arabasını bundan akdem hayatında iştira itdim diyerek 

da‘va ve talebi diyor imişsin didiklerinde merkûmda beş yüz yirmi lira matlubum 

vardır temsin içün böyle şir‘a da‘vasına mecbur oluyorum hakikatda satun almadım 

diyerek ikrâr eylediği gibi ferdası cuma günü dâhi zikir olunan hayvanat müzayedeye 

çıkarmak ve satmak fikriyle cânibi şerʻi şer‘îfden gönderilen meʻmûr gerçi satacak 
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oldular ise de ben satun alacağım didiğini isbat iderim deyü ba‘ded-def‘ vel-inkâr. Fî 

8 Ramazan sene 315 

El-hac hazinedâr Ali (...) / el-vasî Hafız Mehmed Emin el-müdde‘î (…) icab-ı 

şerʻîsi beyân buyrulmak üzere faziletlü Müfti Efendi Hazretlerine 

 

Sayfa : 35 

 

(1) Mümâ-ileyh Mösyö (…) ikrâr-ı meşrühası vecihle isbat olunmak iktiza 

ider isbat olunamadığı halde iddiâsı vecihle mümâ-ileyhden beyyine taleb oluna  

(2) Mümâ-ileyh Ali Naili Efendi’den ber-vech-i müharrer müdde‘âsına muta-

bık şâhidleri kimler olduğu olunan saüle cevaben herbiri Kargılı Karyesi’nden Ve-

liyyüddin Ağa ibn-i Derviş Ağa ve mâhdumu Nuri diğeri İsmail namün kimesneler-

dir bunlardan ğayri şâhidim yokdur. Fî 19 Şevval 315 Ali Naili Beğ 

(3) Mezkûr Kargılı Karyesi’nden Derviş Ağa’nın oğlu Veliyyüddin Ağa ibn-i 

Derviş M Mösyö Harşo Foroş müvacehesinde istişhad olundukda işbu sene-i müba-

rekenin Şevval-i Şerʻîfinin üçüncü günü Harşo Foroş Kargılı Karyesi’ne gelüp Kam-

tanın oğlu İbrahim Ağa dâhi yevmi mezkûrde vefat itdiğinden teselliye itdikden son-

ra mezbûr Kamtanın oğlu İbrahim Ağa’nın öküzleri olan müdde‘âya on re‘s öküzleri 

ile ber-emâlikane bir al esb ve bir camusdan dolayı bana satın diye söyledi bende 

hükümetin marifeti olmadıkça satamayız deyü cevab eyledim ben böylece şâhidim 

şehâdet dâhi iderim. Fî 19 Rabîu’l-âhir sene 315 eş-şâhid mezbûr (Mühür) Veliyyüd-

din el-müdde Ali Naili Beğ/el-müdde‘î 

(4) Mezkûr Kargılı Karyesi’nden Nuri bin Veliyyüddin Derviş M Mösyö 

Harşo Faroş müvacehesinde istişhad olundukda işbu Şevval-i Şerʻîfin üçüncü Kam-

tan oğlu İbrahim Ağa’nın vukû‘u vefatına binâen işbu Mösyö Haşo Faroş mezkûr 

Kargılı Karyesi’ne geldiğinde mezbûr Kamtanın oğlu İbrahim Ağa’nın malı bulunan 

müdde‘âya on re‘s öküz ve bir camus ve bir al esb ve bir ekin makinesi ve bir araba-

sından dolayı bize hıtaben bahalarını kesin bana verin dedi bizde hükümetin haberi 

olmadıkça viremeyiz deyü cevab verdik ben bu vecihle şâhidim şehâdet dâhi iderim. 

Fî 19 m sene 315 eş-şâhid mezbûr Nuri el-vekil Ali Naili Beğ/el-müdde‘î 

(5) Şâhidân haklarında bir diyeceği olup olmadığı Mösyü Harşo Faroş olunan 

suâle cevaben mezkûr Şevval-i Şerʻîfin üçüncü günü Karafasıl nam çiftliğime gider 
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iken Kamtanın oğlu İbrahim’in vefatında işittiğimden mezkûr Kargılı Karyesi’ne 

uğradım müdde‘âye öküzlerle camus ve araba ve ekin makinesi ve al esbe dâir hiçbir 

ferdiyle ikrârı olmamışdır ancak şâhidân-ı merkûmân müteveffa-yı merkûmun eniş-

teleri olmak mülabesesiyle el-yevm hayvanat-ı mezkûreleri Çiftliklerinde korunmak-

da olduğundan hayır menfeatları içün hatta bu yolda şehâdet iderek beni izrar idecek-

lerini söylemekde oldukları gibi bu sene közmümü (?) benden icarla tarla istedikle-

rinden bende vermediğimden elbet biz de senin aleyhinde bulunuruz deyü ol-

vakitden berü adavetde bulunduğunu isbata hazırım deyü cevab ider. Fî 19 Ali Baba 

Naili / el-müdde‘î  

(6) Balada muharrer enişte lafzının tashih edilmesi Mösyö Harşo Faroş’dan 

istifsar olundukda şâhidân-ı merkûmândan mezbûr Veliyyüddin müteveffa-yı 

mezbûr İbrahim Ağa’nın vereselerinden zevcesinin babası Vasıl oğlu Mehmed’in 

cedd-i sahihi ve şâhidi mezbûr Nuri dâhi zevce-i mezbûrların li-ebeveyn karındaşları 

ve sağir-i mezbûr Mehmed’in cabisidir deyü cevabi der. Fî 19 m El-müdde‘î 

(7) Şehâdetde def-i mağram ve cürmü mağram def-i mazarrat ve celb-i men-

feat daiyesi olmak şartdır. Binâen-aleyh aslın fer‘a ve fer‘in asla yani âbâ ve gerek eb 

ve gerek ümm kabilinden olan ecdâdın ve ümmühat ve kezâlik gerek ve gerek üm 

cehitinden olan ceddatın gerek er ve gerek kız evladı- sulbiye ve ahfad-ı ve evlâd-ı 

ahfadın aba ve gerek min-kıbelil-ab ve gerek mi-kıbelil-ümm olan ecdâd-ı ve ümmü-

hat-ı ve kezâlik gerek min-cihetil-üm olan ceddat-ı ümlerine şehâdetimizi makbul 

olmaz ta bunlardan maa’da akrabanın yek diğerisine dâhi şehâdetleri makbul olur 

binâen- aleyh bir kimse erkarındaşı ve kızkarındaşı ve Ammisi ve Ramazan oğlu ve 

Ramazan kızı ve Ramazan biraderi ve Ramzan hemşiresi ve Ammizâdesi ve Rama-

zan babası ve Ramazan haletesi ve zevcesinin babası ve zevcesinin anası ve baldızı 

ve ribiyesgi ve damadı ve üğey anası ve oğlunun zevcesi dâhi şehâdet idebilür yani 

bunların dâhi şehâdeti makbul ve zikir olunan şecür’alel-ebeveyn (devamı…silik) 
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Sayfa No : 36 

Hüküm No : 38 

Tarihi              : 17 Zi’l-kâde 315  

 

(Mühaleâ Da‘vası) 

(1) Sofular Mahâllesi’nde sakin zat-i Hasan bin Mustafa bin Şeyh Ahmed ve 

Kamil bin Reşid Ağa tarifleriyle müarrafe olan Züleyha bint-i Ali M Mahâlle-i 

mezkûreden Mustafa bin akil müvacehesinde mezkûr Mustafa 250 guruş mehr-i mü-

eccel tesmiyesiyle zevc-i dâhilim olduğu halde beynimizde âdem-i hüsn-ü müaşeret-

den naşi ben hul’a tâlib ve müfarakata rağib olmamla mezbûrun zimmetinde müte-

karrar ve maküd‘i-aleyh olan 250 guruşdan müeccelesine fariğ ve nafaka-i iddet-i ve 

meünet-i süknam ile mezbûrun firaşından hâsıl ve benden mütevellide tahminen do-

kuz aylık Fatıma nam Sağire’nin üç seneye kadar dâhi kendi üzerime olmak üzere 

merkûmla talâk-ı bain ile tatlik olduğumda oldâhi talâk-ı mezbûru badel-kabul hu-

kuk-i zevciyyete müteâllik amme-i deâvi ve kâffe-i mütalebatdan zimmet-i ibrâ-i 

amm ile ibrâ eylediğimde ol-dâhi ber-minval-i müharrer ibrâ-yı mezkûru kabul it-

mekle şerh verildi. Fî 17 Şevval sene 315 ve Fî 26 Şubat sene 313 mezbûr Amil oğlu 

Mustafa/ mezbûre zülf-i ser kâtibi şerʻîyye Hamit 

El-müdde‘î Hasan bin Mustafa/ El-müdde‘î Kamil bin Reşid/Muhzır Durmuş 

Ağa 

 

Sayfa No : 36 

Hüküm No : 39 

Tarihi  : 28 Şevval 315  

 

(2) Köle Musa Karyesi’nden Hacı Mehmed Efendi ibn-i Hacı İbrahim Ağa M 

maruz-zikir Köle Musa Karyesi’nden zat-i tarifi şerʻî ile müarrafe Hatice bint-i İzzet 

nam bikri-i baliğa tarafından husûsi atide husûmet ve redd-i cevaba mezün olmak 

üzere vekil-i müseccel-i şerʻîsi Hacı Hüseyin ibn-i Ali müvacehesinde bin üçyüz 

dokuz sene-i Rumi’yesinde olup hangi ay ve hangi gün olduğu malüm olmayan bir 

günde mezbûr Hatice’yi bana istemek üzere karındaşım ğaib anil-meclis Hüseyin ile 

Esenli Karyeli Saraç Mehmed ve Osman bin tutma Ali ve Köle Musalardan Memiş 
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bin Mustafa’yı mezbûrenin oğlu İzzet Ağa’nın Köle Musalı Karyesi’ndeki menziline 

gece saat beş raddelerinde vardıklarında mezbûr İzzet Ağa’ya hıtaben kızın Hatice’yi 

benim içün Hacı İbrahim Ağa’nın mâhdumu Hacı Mehmed (silik) istemeye geldik 

dediklerinde İzzet Ağa dâhi ammim olmak mülabesesiyle pekâlâ verdim demiş isede 

dünürcülerden mezbûr Cerrah Mehmed böyle verdim dime ile olmaz deyince mezbûr 

ol-vakit yirmi yaşını mütecaviz olup vekâlet alınmamış isede babası mezbûr İzzet 

Ağa ile orada hâzır bulunan cemâat bir meclis akdi teşkil iderek mezbûr Cerrah oğlu 

Mehmed merkûm İzzet Ağa’ya hıtaben Allah’ın emri ve peygamberin kavli ve ima-

mı azam mezhebi ve hâzır cemâatin şehâdeti bin bir guruş mehri şerʻîsi üzere kızın 

Haticeyi Hacı İbrahimin oğlu Hacı Mehmed’e verdin mi didikde ol-dâhi velâyeti 

hasebiyle verdim deyüp benim içün dâhi kabüle vekil olan karındaşım mezbûr Hüse-

yin kabul iderek mezbûr ol-târihden berü zevce-i menküha-i ğayri medhulüm biham 

olmağla el-yevm nefsini bana teslimden iba ve imtina ider suâl olunup nefisini bana 

teslime müvekkilesine izafetle vekil-i mezbûr Hacı Hüseyin Efendiʻye tenbih olun-

mak muradımdır deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl vekil-i mezbûr Hacı Hüseyin Efendi 

dâhi cevabında kâziyye-yi âlâ vechl-meşrüh külliyen bil-vekâle inkâr. Fî 28 Şevval 

sene 315 el-vekil (Mühür) el-hac Hüseyin /el-müdde‘î Hacı Mehmed 

Merkûm müdde‘î Hacı Mehmed’den iddiâsı vecihle beyyine taleb olundu 

 Mezbûr Hacı Mehmed’den ber-vech-i müharrer müdde‘âsına mutabık şâhid-

leri kimler olduğu olunan suâle cevaben mezkûr Köle Musalı Karyesi’nden Ömer 

Osman bin Hacı Hüseyin ve Tuzoğlu Durmuş ve Candardan İmam Hafız Musa ve 

Halil Kethüda ve Çapardan Ali Beğ ve Köle Musalı’dan Süleyman ve Ahmed Ammi 

bin Hacı Hüseyin ve Ahmed bin Hacı İbrahim ve Hacı İbrahim bin Hacı Hüseyin ve 

Esenli’den Cerrah Mehmed ve karındaşım Hüseyin namün kimesnelerdir bunlardan 

ğayri şâhidim yokdur. Fî 27 Şevval sene 315/eş-şâhid Hacı Mehmed 
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Sayfa No : 36 

Hüküm No : 40 

Tarihi  : 28 Şevval 315 

 

 Esenli Karyesi’nden ve müsemmiyanden Cerrah Mehmed bin Cerrah İbrahim 

bin Durmuş M Vekil Hacı Hüseyin Efendi müvacehesinde istişhad olunduklarında 

bin üç yüz dokuz sene-i Rumiyesinde ve 310 Arabiyesinin şehr-i Ramazanı 

Şerʻîfinin on üçüncü günün ehâd gecesi işbu müdde‘î Hacı Mehmed Efendi’nin ba-

bası işbu hâzır bil-meclis Hacı İbrahim Ağa benimle ğaibün-anil-meclis oğlu Hüse-

yin ve Osman Ağalara hıtaben gidin karındaşım İzzet’in kızını oğlum Hacı Meh-

med’e isteyin didi bizde ol-gece teravih namazından sonra mezkûr İzzet’in hanesine 

varup mezbûr Memiş Osman mezbûr İzzet’e hıtaben Allah’ın emri üzere müvekkile-i 

mezbûre Haticeden dolayı kızın Hatice’yi karındaşın Hacı İbrahim’in oğlu Hacı 

Mehmed’e istemeye geldik ne dersin dediklerinde ol-dâhi ben dâhi verdim demiş 

isede ben dâhi merkûm İzzete hıtaben böyle verdim dime ile olmaz deyüb orada bir 

meclis akd yapup benim vasıtamla Allah’ın emri ve Peygamberimizin kâvli ve İma-

mı Âzam mezhebi üzere hâzır cemâatin şehâdetileriyle 1001 guruş mehir tesmiyesiy-

le kızın Hatice’yi Hacı İbrahim Ağa’nın oğlu Hacı Mehmed’e verdin mi didiğimde 

ol-dâhi virdim didi ve mezbûr Hacı Mehmed tarafından. 

 

Sayfa : 37  

 

(Diğer Belgenin Devamı) 

 Kabüle vekil olan karındaşı mezbûr Hüseyin dâhi kabul eyledi binâen-aleyh 

mezbûre târih-i mezbûrden berü mezbür Hacı Mehmed Efendi’nin zevce-i menküha-

i ğayri medhulün bihasıdır eş-şâhid mezbûr (Mühür) Mehmed /el-vekil (Mühür) 

(1) Köle Musalü Karyesi’nden ve müsemmiyünden Hüseyin Ağa bint-i Hacı 

İbrahim Ağa ibn-i Hacı Hüseyin M Vekili Hacı Hüseyin Efendi müvacehesinde is-

tişhad olundukda bin üç yüz on sene-i arabisinde şehr-i Ramazan’il-mübârekin onbe-

şinci günün ehâd gecesi işbu müdde‘î li-ebeveyn karındaşım Hacı Mehmed’e Am-

mim İzzet’in kızı Hatice’yi babam Hacı İbrahim’in emri üzerine babası İzzet’den 

istemik üzere benimle Cerrah Mehmed ve ğaibün Memiş ibn-i Hacı Mustafa ve 
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Ali’nin oğlu Osman ol-gece teravih namazından sonra mezbûr İzzet’in hanesine var-

dıımızda mezbûr Memiş ile Osman mezbûr İzzet’e hıtaben Allah’ın emri üzere mü-

vekkile-i mezbûre Hatice’den dolayı kızın Hatice’yi karındaşın Hacı İbrahim 

Ağa’nın oğlu Hacı Mehmed’e istemeye geldik ne dersin dediklerinde ol-dâhi 

pekâlâdır bende verdim dedi mezbûr Cerrah Mehmed dâhimezbün izzete hıtaben 

böyle verdim dime ile olmaz deyüp orada bir meclis akdi teşkîl iderek mezbûr Cer-

rah Mehmed İzzet’e hitaben Allah’ın emri ve peygamberin kâvli ve İmamı Âzam 

mezheb-üzere hâzır cemâatin şehâdetiyle bin bir guruş mehri müsemmiyesiyle kızın 

Hatice’yi Hacı İbrahim’in Ağa’nın oğlu Hacı Mehmed’e verdin mi didiğinde babası 

İzzet dâhi verdim dedi ben dâhi kabüle karındaşım vekili olduğumdan bil-vekâle 

kabul eyledim binâen-aleyh mezbûre Hatice târih-i mezbûrden berü mezbûr Hacı 

Mehmed’in ber-vech-i müharrer zevce-i menküha-i gayri medhulüm bihasıdır ben bu 

vecihle şâhidim şehâdet dâhi ederim hatta nikâh vakti mezbûre Hasan’ın bir köşesin-

de validesiyle birlikde idi lisanından bir şey zuhur etmedi. Fî 29 Zi’l-kâde sene 315 

eş-şâhid (Mühür) el-vekil (Mühür) 

Şâhidân-ı merkûmanın şehâdetleri makbul olup olmadıklarının beyânı fazilet-

lü Müfti Efendi hazretlerinden 

Şâhidân-ı merkûman vekil ve akid olduklarından edâ-i şehâdetleri gayri mak-

buldür 

(1) Müdde‘î mezbûr Hacı Mehmed Efendi huzur-u şer‘a gelerek müdde‘âsına 

mutabık maa’da şâhidi olmadığını isbatdan izhar-ı aczile talib-i tahlif dâhi olmağın 

mücibince ber-vech-i müharrer eylediği nikâh da‘va-yı mezkûresiyle müvekkiline 

izafetle vekil-i merkûm bi-vech-i şerʻî muarazadan men olunduğu 

 

Sayfa No : 38 

Hüküm No : 41 

Tarihi  : 20 Zi’l-kâde 315 

 

(Sağ Kulağı Delik Yedi Yaşında Bir Aded Boz Dişi Camız Hakkında) 

(1) Çataklı Mahâllesi ahâlisinden müsemmiyanden Hasan Efendi ibn-i Hacı 

Abdülkadır Ağa M Kürt Musa Karyesi’nden Hacı Şaban’ın torunu Molla Osman bin 

Ömer müvacehesinde târihden bir buçuk sene mukaddem mezbûr Molla Osman ye-
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dinde malı olmak üzere on yedi aded sim Mecîdiye semen-î medf-u ve makbuz mu-

kabilinde bana bey ve teslim ben dâhi iştira ve tesellüm eylediğim sağ kulağı delik 

sol kulağı kesik yedi yaşını tekmil idüp sekize dühul etmiş olan bir re‘s boz dişi ca-

musu iki gün mükaddem Deli Minnet Karyesi ahâlisinden Derviş bin İsa nam kimes-

ne müstehak çıkub netacen yedinde malı olduğu işbu mahkeme-i şerʻîde benden 

da‘va ve benim inkârıma mukarin teaddî eylediği müdde‘âsını şâhideyni madeleyn 

şehâdetleriyle ba‘del-isbat vel-half mahkeme-i mezkûrede verilen Fî 20 Zi’l-kâde 

315 târihli hüküm müccibince yedimden ahz itmekle bendâhi semen olmak üzere 

mezbûr Molla Osmana medfum olan onyedi Mecîdiye-yi bil-müraceâ mezbûr Molla 

Osmandan taleb iderim deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl mezbûr Molla Osman dâhi ceva-

bında mezbûr Derviş’in istihkaken ahz eylediği camusu bu kere müayene eylediğim-

de ol-târihle müdde‘î mezbûr Hasan Efendi’ye ol-mikdar makbuz mukabilinde bey 

eylediği camus olduğunu ikrâr ancak camus-u mizkür benim dâhi boz camusumdan 

doğmuş netacen yedimde malımdır deyü cevab ider. Fî 20 Zi’l-kâde sene 315 el-

müdde‘â-aleyh (Mühür) Osman bin Ali el-müdde‘î mezbûr. 

(2) Bayî-i mezbûr Molla Osman netacen malı olduğunu isbat itdikde hükmü 

istihkak batıl olmakla müşteri merkûm Hasan Efendi bayî-e rüc‘ü etmeyüb ancak 

müstehakka rüc‘ü ider 

(3) Ber-mücibi fetvâ-yı şerʻîf-e bayî-i mezbûrden müdde‘âsına şâhidleri kim-

ler idüğü olunan suâle cevaben her biri Kürt Musa Karyesi’nden Ali bin Mehmed ve 

Cumali bin Mustafa ve İsmail Kethüda Manço ve Çam Karyesi’nden Kürt Hüseyin 

bin Ali ve Ebü Abdullah ağzı delikli ve karındaşı Osman ibn-i Mustafa Tarsus’un 

Çeşmeli Mahâllesi’nden Bınar’ın oğlu Hasan ve Bahrilü Karyesi’nden olup Kürt 

Musa’da mukam Molla Mehmed ve Hacı’nın oğlu Ali ve Şatır’ın oğlu Hasan birâde-

ri Abdülcabbar ve Hacı Hasan’ın oğlu Hüseyin birâderi Molla Salih namün kimesne-

lerdir bunlardan ğayri şâhidim yokdur. Fî 21 m el-müdde‘â-aleyh (Mühür) Osman 

(4) Mezkûr Kürt Musa Karyesi’nden Ali bin Mehmed bin Abdullah ve Cuma-

li Mahâllesi’nden Bınar’ın oğlu Hasan bin Mustafa M Hasan Efendi müvacehesinde 

istişhad olunduklarında işbu Kürt Musa Karyeli Molla Osman’ın kendi camusundan 

doğma netacen yedinde malı bulunan sağ kulağı delik sol kulağı kesik bir re‘s boz 

dişi camus târihden bir buçuk sene mükaddem mezbûr Hasan Efendi’ye semen-i ma-

lüme mükabilinde bey ve teslim ol-dâhi ba‘del-iştira vet-tesellüm mezbûr Hasan 
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Efendi’nin yedinde iken bundan birkaç gün mükaddem zikir olunan camus Deli 

Minnet Karyesi’nden Derviş bin İsa nam kimesne müstahak çıkarak netacen yedinde 

malı olduğunu da‘va ve mezbûr Hasan Efendi’nin inkârına mukarin teaddî eylediği 

da‘vası şâhideyni mâdeleyn şehâdetleriyle bil-müvacehe ber-nehci şerʻî ba‘del-isbat 

vet-tahlif vel-hükm yedinden ahz eyledi binâen-aleyh camusu mezkûr mezbûr Molla 

Osman’nın ber-vech-i maruz camusundan doğmuş netacen yedinde malı olduğuna 

şâhidiz şehâdet dâhi ideriz. Fî 22 Zi’l-kâde sene 315 eş-şâhid mezbûr Hasan/eş-şâhid 

mezbûr Ali el-müdde‘â-aleyh (Mühür) Osman el-müdde‘î  

(5) Şâhidân-ı marküman haklarında bir diyeceği olup olmadığı mezbûr Hasan 

Efendi’den olunan suâle cevaben usulen tezkiyelerini taleb iderim. Fî 22 

 

Sayfa : 39 

 

(1) Şâhidân-ı merkûman maensub oldukları marruz-zikir Hecceli Mahâlle-

si’nin mâhtarı evveli Mehmed bin Mehmed bin Abdullah ve muhtar-ı sanisi Ali bin 

Gökhalil ve Ali bin Mustafa ile Kürt Musa Karyesi’nin muhtar-ı evvel-i Molla Ali 

bin Halil İbrahim’in Osman va İmam Hatıbı Ömer Efendi bin Hacı Mehmed ve Ağa-

sı Halil İbrahim bin Osman ve Molla Mehmed bin Hasan’dan evvela ba‘varaka-i 

mestüre sirran ve ba‘dehü Sofular Mahâllesi’nden Nalebent Abdurrahman bin Meh-

med bin Abdullah Hecceli Mahâllesi’nden Abdülcabbar bin Abdullah’dan dâhi ale-

nen ledet-tezkiye herbiri adil ve makbülüş-şehâde idükleri işar ve ihbar olunmağın 

mücibince camusu mezkûru müstehakkı merkum (...)  bil-mürace‘â ahza mezbûr 

Hasan Efendi’ye tenbih olunduğu. Fî 27 Zi’l-kâde sene 315 

 

(Alacak Da‘vası) 

(2) Silifke Sancağı’nın Yağda nam Nâhiyesi Müdürü Süleyman Efendi ibn-i 

Hacı Ali M Şaban hanının sahibi Abdülaziz ibn-i İbrahim Efendi müvacehe (boş) 

târihden iki hafta mukaddem Tarsus’da Delibaş Efendi’ye vermek üzere Adana’dan 

Talaslı Hasan ile iki aded lira-yı Osmanî gönderdiğimde mezbûr Hasan zikir olunan 

liraları alarak getürüp kezâlik Delibaş Efendi’ye vermek üzere mezbûr Abdülaziz 

Efendi’ye vermiş olduğundan mezbûr Abdülaziz Efendi dâhi bir lirasını Delibaş 

Efendi’ye virüb diğer lirasını el-halet-ü hazihi indinde kaldığından tarafıma it‘â ve 
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teslime mezbûr Abdülaziz Efendi’yee tenbih olunmak muradımdır deyü ba‘ded-

da‘va ves-suâl mezbûr Abdülaziz Efendi dâhi cevabında kaziyye-yi külliyyen inkâr. 

Fî 29 m El-müdde‘â-aleyh İbrahim Efendizâde Abdülaziz /el-müdde‘î (Mühür) Sey-

yid Süleyman 

(3) Mümâ-ileyh Süleyman Efendi’den ber-vech-i müharrer müdde‘âsına mu-

tabık şâhidleri olup olmadığı olunan suâle cevaben usulen şâhidi olmadığını ve ol-

vecihle isbatdan izhâr-ı acz ile talibi tahlif olmuşdur. Fî 29 m 

 Mezbûr bil-müvacehe tahlif eylediği kayıd şod Fî 29 

(4) Tekkelü Nâhiyesi dâhilinde Çatak Karyesi’nden Mehmed bin Memiş M 

Sakızlı Mahâllesi ahâlisinden Hafız Abdullah Efendi ibn-i Halil müvacehesinde or-

duyu hümâyun elli sekizinci alayın dördüncü taburun üçüncü bölüğünde müstahdem 

iken bundan akdem vefat-ı vuku’u bil-ihbar mütehakkak olan Hidayet bin Memiş’in 

hayatında mümâ-ileyh Hâfız Abdullah Efendi zimmetinde ve an-cihet-i karz alacak 

hakkı ve matlubu olan otuz kuruşu kablel-ahz vel-istifa vuku‘-u vefatına binâen meb-

lağ-ı merkûm ben müteveffa-yı mezbûrun li-ebeveyn karındaşım olduğumdan be-

nimle validesi cennet bint-i Hacı Ali’ye mevrüs olup bizden ğayri vârisi ve terekesi-

ne müstehakkı aharı olmadığından meblağ-ı mezkûrü ala-ma-farazallahü teâla meya-

nemizde iktisam olunmak üzere tarafımıza it‘â ve teslime tenbih olunmak bil-verase 

muradımdır deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl mümâ-ileyh Hâfız Abdullah Efendi dâhi 

cevabına müteveffa-yı merküm ol-mikdar deyni olduğunu ikrâr ve itiraf idüb müd-

de‘î mezbûrun ber-vech-i müharrer verâset müdde‘âsını inkâr. Fî 5 Zi’l-hicce sene 

315 el-müdde‘â-aleyh (Mühür) el-müdde‘î (Mühür) Mehmed 

  

(Askerde Ölen Kişinin Verâseti Hakkında) 

(5) Çonak Karyesi’nden İsmail bin Mehmed bin Veli ve Ahmed bin Mehmed 

bin Mehmed M mümâ-ileyh Hafız Abdullah Efendi müvacehesinde istişhad olun-

duklarında orduy-u humâyûndan elli sekizinci alayın dördüncü taburun üçüncü bölü-

ğünde müstahdem iken vefat iden hidayet bin Memiş’in verâseti karındaşı işbu müd-

de‘î Mehmed ile validesi validesi Cennet bint-i Hacı Ali’ye münhasıra bundan ğayri 

vârisi ve terekesine müstehakkı aharı olduğu malümumuz değildir biz bu-vecih üzere 

şâhidiz şehâdet dâhi ideriz. Fî 5 Zi’l-hicce sene 315 eş-şâhid mezbü İsmail / eş-şâhid 

mezbûr Ahmed 
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(6) Şâhidân-ı merkûman her-vecihle adil ve makbülüş-şehâde olduklarını tez-

kiye eyleriz Çomakdan Ale Çavuş bin Hasan Çomak’dan Kara Donlu Mehmed 

(…silik) Hafız Ahmedzâde Küçükzâde Mehmed Hilmi bin Abdullah 

 

Sayfa No : 40 

Hüküm No : 42 

Tarihi  : 20 Zi’l-hicce 315 

 

(Alacak Da‘vası)      

(1) Yenice Karyesi sakinlerinden zat-ı Karye-i Mezkûre ahâlisinden Kevin 

Mehmed bin Abdullah ve Yakub Ağa ibn-i İsmail bin Ali tarifleriyle müarrafe olan 

Hatice Hatun ibnet-i Hacı Rızvan M hala Medîne-i Tarsus Mal Müdürü Sadık Efendi 

ibn-i İbrahim Raşid Efendi tarafından vekil olup husûs-i atide husûmet ve redd-i ce-

vaba mezün Ahmed Efendi bin Hacı Cuma müvacehesinde (boş) târihden üç sene 

mukaddem vefat iden zevcim Hasan Efendi ibn-i Abdülkadir mezkûr Yenice Karye-

si’nin muhtarı olup muhtarlığı zamannıda vergiden geçirmiş olduğu zimmeti mirri-

yesinden dolayı güya müteveffa-yı merkümün malı olmak üzere derdest ve tahsilat 

komisyonu kararıyla müzayedeye dâhi kılınan ve işbu müayene olunan bir re‘s kır 

bargir merkûmun asla malı olmayup târihden bir sene mükaddem Tarsus’da mukim 

bakkal esnafından Borlu Mevlüd Ağa’dan kırk aded sim Mecîdiye semeni medfu‘u 

ve makbuzu mükabilinde iştirâ iderek ol-vecihle yedimde malım bulunmakla keffi-

yed birle tarafıma it‘â ve teslime müvekkiline izafetle vekil-i mezbûr Ahmed Efen-

di’ye tenbih olunmak muradımdır deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl Veli dâhi cevabında 

zikir olunan müteveffa-yı merkûmun malı olmak üzere zimmeti mirriyesinden dolayı 

derdestle müzayedeye verilen yeğeni ve ol-vecihle müvekkilinin vaz bulunduğunu 

ikrâr müdde‘îye-i mezbûrenin ber-vech-i müharrer müdde‘âsını inkâr. Fî 20 Zi’l-

hicce sene 315 el-vekil (Mühür) el-hac Cuma/ el-müdde‘îye-i mezbûre Hatice  

(2) Mezbûreden ber-vec-i müharrer müdde‘âsına mutabık şâhidleri kimler 

idüğü olunan suâle cevaben her biri Yenice Karyesi’nden Hacı Ahmed bin Mehmed 

ve gümü Yakup bin İsmail ve Mustafa bin aşır ve Muhtar İsmail ve Babanın oğlu 

Murtaza ve Mustafa ve Menemenci oğlu Ali Ağa ve Müfti Mahâllesi’nden Nalebent 
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usta Mehmed ve Vakfiyeci namün kimesnelerdir bunlardan başka şâhidim yokdur. Fî 

20 Zi’l-hicce sene 315 el-müdde‘îye mezbûre Hatice 

(3) Yenice Karyesi’nden Gümü bin Mehmed bin Abdullah M Vekil müvace-

hesinde istişhad olundukda işbu müayene olunan bir re‘s kır bargir işbu müdde‘îye 

Hatice Hatun’un Tarsuslu bakkal Mevlüd bin Mehmed’den kırk dört aded sim 

Mecîdiye semen-i medf‘u ve makbuzu mukabilinde iştirâ iderek ol-vecihle bir sene-

den berü yedinde malı bulunduğuna şâhidim şehâdet dâhi iderim. Fî 20 m Eş-şâhid 

mezbûr kümü  

(4) Kızılmurad Mahâllesi’nden bakkal Mevlüd bin Mehmed bin Abdullah M 

vekil mümâ-ileyh müvacehesinde işbu müayene olunan bir re‘s kır bargiri bundan bir 

sene mukaddem işbu müdde‘îye-i mezbûre Hatice Hatun 310 guruş semen-i medf‘u 

ve makbuzu mukabilinde benden işitirâ itdi ol-vecihle mezbûrenin yedinde malı ol-

duğuna şâhidim şehâdet dâhi iderim. Fî 20 Zi’l-hicce sene 315 eş-şâhid mezbûr 

(Mühür) 

(5) Şâhidânın şehâdetleri şer‘an kabule şayan olup olmadığının beyânı fazilet-

lü Müfti Efendi Hazretleri’nden 

(6) Müsemmiyünden Muhtar İsmail Ağa ibn-i Kemter bin Hasan M vekil 

müvacehesinde işbu müayene olunan bir re‘s kır bargir işbu müdde‘îye Hatice Ha-

tun’un bir sene mükaddem Tarsuslu bakkal Mevlüd’den kırk dört aded sim Mecîdi-

yeye semen-i medf‘u ve makbuzu mükabelesinde iştirâ iderek ol-vecihle târih-i 

mezkûrden ve yedinde malı olduğuna şâhidim şehâdet dâhi iderim. Fî 21 Zi’l-hicce 

sene 315 

(7) Şâhidânı merkûmanın alel-usul tezkiyelerini taleb iderim. Fî 21 m El-

vekil (Mühür) (Mühür) İsmail 

 

Sayfa : 41 (Diğer Sayfanın Devamı) 

(1) Şâhidân-ı merkûman mensub oldukları marruz-zikir Yenice Karyesi’nin 

İmamı Murtaza ibn-i Yusuf bin Mehmed ve muhtar-ı sanisi Ramazan Hacı Ali bin 

Abdullahdan evvela ba‘varaka-i mestüre sirran ve ba‘dehü Müfti Mahâllesi’nden 

nalebent uzun Mehmed Ağa ibn-i İbrahim ve Kızılmurad Mahâllesi’nden Mevlüd bin 

Mehmed bin Abdullah ve Hafız Şehabeddin Efendi ibn-i Mehmed Efendi’den dâhi 

alenen ledet-tezkiye herbiri adil ve makbülüş-şehâde idükleri ihbar olunmağın müci-
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bince zikir olunan bargirden keffi yed birle müdde‘îye’ye teslime müvekkiline izafet-

le Ahmed Efendi’ye tenbih olunduğu. Fî 21 Zi’l-hicce sene 315 

 

Sayfa No : 42 

Hüküm No : 43 

Tarihi  : 21 Zi’l-hicce 315 

 

(Nikâh Da‘vası) 

(1) Medîne-i Tarsus Mâhallatı’ndan Debbağhane Mahâllesi’nde sakine zati 

(...) meʻmûr ve Hüseyin ve Hasan bin Hacı Cuma tarifleriyle müarrafe olan Aişe 

bint-i Durmuş nam bikr-i baliğa M Mahâlle-i mezkûre ahâlisinden Mısırlı Abdur-

rahman nam müvacehesinde da‘va ve takrir-i kelâm idüp benim içün mezbûr Kasım 

oğlu Abdurrahman’a nikâhlımısın deyü (...) i-gayri hakkın müdahale ider olduğun-

dan müdahale-i vakıâsının men‘ini taleb iderim deya ba‘ded-da‘va ves-suâl mermum 

Abdurrahman dâhi cevabında mezbûr Aişe hüsn-ü rıza ve tavve ihtiyarlarıyla nefsini 

bana akd ve tenkih etmek üzere târihden altı altı mâh mukaddem Tekke Mahâlle-

si’nde babalığı Ahmed’in hânesinde olduğu halde mezkûr Debbağhane Mahâlle-

si’nden Osman Çavuş ve babalığı merkûm Ahmede Şamlı Mahâllesi’nden Halil ve 

Çerçi Tunan Mehmed ve Çerçi Şeyh Mustafa Efendi ibn-i Bilal hâzır olduğu ve mâ-

adâ gece olmadığı halde tarafdan merkûm Osman bin bir guruş mehreyn tesmiyesi ve 

mümâ-ileyh Hacı Mustafa Efendi vasıtasıyla vekil-i mezkûr Osman Çavuş mezbûre-

yi bil-vekale bana tenkih eylediğinde bendâhi bizzat tenakkuh ve kabul iderek ol-

vecihle mezbûre târih-i mezbûrden berü zevce-i menküha-i ğayri medhulün biham 

bulunmağla bihakkın müdahale iderim deyü ba‘ded-def‘i vel-inkâr. Fî 21 Zi’l-hicce 

sene 315 el-müdde‘â-aleyh merkum Abdurrahman  

Müsemmiyün-i merkûmundan yeni handa mukim Şamlı Mehmed Halil bin 

İbrahim bin Süleyman ve Hacı Abdülkadir Ağa bahçesinde ve Müfti Şeyh Ahmed 

bin Mustafa M mezbûre müvacehesinde iştihad olunduklarında târihden altı mâh 

mukaddem işbu müdde‘îye Aişe babalığı Ahmed’in hanesinde nefsini Es-Seyyid 

müdde‘â-aleyh Abdurrahman’a akd ve tenkih itmek üzere eniştesi Osman Çavuş’u 

vekil idüp ol-dâhi ba‘de kabülül-vekâle Tekke Mahâllesi’nde Notar Mehmed’in 

menzilinde 1000 guruş mehreyn tesmiyesi ve Çerçi Şeyh Mustafa Efendi vasıtasıyla 
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vekil-i mezbûr Osman Çavuş müvekkilesi mezbüreyi bil-vekâle mezbûr Abdurrah-

man’a akd ve tenkih eylediğinde mezbûr Abdurrahman dâhi bizzat tenakkuh ve ka-

bul idüp târih-i mezkûrden berü mezkûre merkûmun zevce-i menkühası olmuşdur biz 

buhusûsa bu-vecih üzere şâhidleriz şehâdet dâhi ideriz. Fî Zi’l-hicce sene 315 eş-

şâhid mezbûr Mehmed Halil eş-şâhid mezbûr Şeyh Ahmed 

 

Sayfa No : 43 

Hüküm No : 44 

Tarihi  : 26 Zi’l-hicce 315 

 

(Kaybolan Bargirin Kendisine Teslimini İstemesi) 

(1) Adana’ya tâbi‘ Karataş Nâhiyesi kurasından Debbağlar Karyesi ahâlisin-

den Mehmed Efendi ibn-i Cıyak Kethüda M hala Medîne-i Tarsus Mal Müdürü Sa-

ruhan ibn-i İbrahim Reşid Efendi tarafından vekil oluphusûs-i atide husûmet ve redd-

i cevaba kıbel-i şerʻîden mezün Ahmed Efendi ibn-i Hacı Cuma müvacehesinde 

bundan iki sene mükaddem merkez Karyeli Bekir Ağa’nın zahire mezrüatıma siyre 

eylediği hasarın rabtına tazminatı olarak ahz eylediğim işbu müayene alnı sakar bir 

re‘s doru bargir güya bila sahip olmak üzere derdest olduğundan diyar-ı mezkûr ise 

ber-vech-i maruz târih-i mezkûrden berü yedimde malım bulunduğundan keffi-yed 

birle tarafıma it‘â ve teslime müvekkiline izafetle vekil mümâ-ileyh Ahmed Efen-

di’ye tenbih murad iderim deyü ba‘ded-da‘ve ves-suâl vekil mümâ-ileyh dâhi ceva-

bında zikir olunan bargir bila sahip olmak üzere cânib-i miri içün derdestle el-yevm 

müvekiklinin vâzı-yedini ikrâr müdde‘î mezbûr Mehmed Efendi’nin ber-vech-i mü-

harrer müdde‘âsını inkâr. Fî 26 Zi’l-hicce sene 315 el-vekil (Mühür) el-müdde‘î Sa-

dıkzâde Mehmed Mevlüd 

(2) Mezbûr Mehmed Efendi’den ber-vech-i müharrer müdde‘âsına mutabık 

şâhidleri kimler idüğü olunan suâle cevaben her biri Dabbağlar Karyesi’nden Ali bin 

Bekir ve Mehmed bin Hasan ve Mustafa bin Hasan ve Bayram bin Süleyman ve 

merkez Karyesi’nden Sarı Abdullahın ve Memiş oğlu Battal Namün kimesnelerdir 

bunlardan ğayri şâhidim yokdur. Fî 27 m el-müdde‘î Çanakzâde Mehmed 

 Merkûm Mehmed Efendi’den iddiâsı vecihle beyyine taleb olun 
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(3) Mezkûr Debbağlar Karyesi’nden Ali bin Bekir bin İbrahim ve Mehmed 

bin Mehmed M vekil mümâ-ileyh müvacehesinde işbu mümâ-ileyh müvacehesinde 

işbu müayene olunan alnı sakar bir re‘s doru bargir merkez Karyeli Bekir Ağa’nın 

hayvanlarının derününde olarak ma‘an işbu müdde‘î Mehmed Efendi’nin zahire 

mezrüatına derününe dühul iderek iyre’seyledikleri hasaratdan dolayı tazminat olmak 

üzere malımdır deyü mezbûr Bekir Ağa müdde‘âye hayvanı müdde‘î merkûm Meh-

med Efendi’ye verdi ol-dâhi ahz idüp binâen-aleyh bargir-i mezkûr iki seneden berü 

mezbûr Mehmed Efendi’nin ol-vecihle yedinde malı olduğuna şâhidiz şehâdet dâhi 

ideriz lâkin mezbûr bargir mezbûr Bekir Ağa’nın malı olup olmadığı mechülumuz-

dur. Fî 26 mezkûr eş-şâhid mezbûr Mehmed/eş-şâhid mezbûr Ali/ el-vekil (Mühür) 

(4) Tabaklar Karyesi’nden Bayram ibn-i Süleyman bin Hasan ve Mustafa bin 

Ali m vekil müvacehesinde istişhad olundukda işbü müayene olunan alnı sakar bir 

re‘s doru bargir merkez Karyeli Bekir Ağa’nın malı olup diğer hayvanlarıyla mâan 

iki sene mükaddem işbu müdde‘î Mehmed Efendi’nin zahire mezrüatına duhulünden 

naşi iyre’seyledikleri hasardan dolayı tazminat olmak üzere mezkûr hayvanı mezbûr 

Bekir (…) mezbûr Mehmed Efendi’ye verdi ol-dâhi ahzidüp binâen târih-i 

mezbûrden ber-ü mezkür hayvan Mehmed Efendi’nin ol-vecihle yedinde malı oldu-

ğuna şâhidiz şehâdet dâhi ideriz. Fî 27 mezkûr eş-şâhid mezbûr Bayram 

(5) Merkez Karyesi’nden Battal bin Memiş bin Mehmed m vekili müvacehe-

sinde istişhad olundukda işbu müayene olunan alnı sakar doru bargir Merkez Karyeli 

Bekir Ağa’nın malı olup diğer hayvanatıyla mâan târihden üç mâh mukaddem işbu 

Mehmed Efendi’nin zahire mezrüatına girmelerinden naşi iyre’seyledikleri hasardan 

dolayı tazminat bedeli olmak üzere mezkûr hayvan mezbûr Bekir Ağa merkûm 

Mehmed Efendi’ye verdi ol-dâhi ahz idüp târih-i mezkûrden berü mezkûr hayvan 

Mehmed Efendi’nin ol-vecihle yedinde malı olduğuna şâhidim şehâdet dâhi iderim. 

Fî 27 mezkûr sene 316 eş-şâhid (Mühür) Battal  

(6) Şâhidân-ı merkûman haklarında bir diyeceği olup olmadığı olunan ve 

hizmetçi olduğundan ve şâhid-i mezbûr Battal dâhi şehâdetinde on üç mâh mukad-

dem olduğunu söyleyüp bu bab’da da‘vaya ğayr-i muvafık olmakla şehâdetlerinin 

kabul olub olmayacakların istifta olunmasın taleb iderim. Fî 27 m el-vekil (Mühür)/ 

mezbûr Bayram’ın ğayri diğer şâhid lazımdır. 
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Sayfa : 44 (Diğer Sayfanın Devamı) 

 

(1) Merkez Karyesi’nden Sarı Abdullah Ağa ibn-i Halil bin Halil M vekil 

Ahmed Efendi müvacehesinde istişhad olundukda işbu müayene olunan alnı sakar 

bir re‘s doru bargir merkez Karyeli Bekir Ağa’nın netacen yedinde malı olup diğer 

hayvanatıyla ma‘an işbu müdde‘î Mehmed Efendi’nin zahire mezrüatına iki sene 

mukaddem eylemiş oldukları hasardan dolayı tazminat bedeli olmak üzere mezkûr 

bargiri merküm Bekir Ağa mezbûr Mehmed Efendi’ye verdi ol-dâhi ba‘del-ahz ol-

vecihle târih-i mezkûrden berü yedinde malı olduğuna şâhidim şehâdet dâhi iderim. 

Fî 2 Muharrem sene 316 eş-şâhid mezbûr (Mühür) el-vekil Abdullah (Mühür) 

Şâhid-i mezbûr Mustafa bin Hasan ile şâhid-i mezbûr Abdullah bin Halil’in 

alel-usul tezkiyelerini taleb iderim. Fî 2 Muharrem el-vekil (Mühür) el-hac Cuma 

Şâhidânı merküman ber-vech-i malikâne vukuf-u tamları olduğu şevrânizâde 

Mustafa ve karındaşı Abdülğani Efendi ibn-i Mehmed Ağa ve Hacı Abdülkadir Sev-

rizâde Mahmud Efendi ve Zekeriya Efendi ibn-i Abdurrahmandan evvela ba‘varaka-i 

mestüre sirran ve ba‘dehû meydanı Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa ve Hasan 

Efendi Sevrizâde ibn-i Abdülkadir Ağa’dan alenen ledet-tezkiye adil ve makbülüş-

şehâde idükleri ihbâr olunmağın mücibiyle ba‘del-hükm vet-tenbih kayıd şod Fî 3 

Muharrem sene 316 

 

Sayfa No : 44 

Hüküm No : 45 

Tarihi  : 27 Zi’l-hicce 

 

(400 Guruş Para İle Satın Aldığı Bir Aded Kır Bargirinde Ayağında 2 

Gün Sonra Karakuş Hastalığı Olduğunun Anlaşılması Üzere İade Etme 

Da‘vası) 

(3) Kızılmurat Mahâllesi’nde Tul Mehmed bin Ahmed Mahâlle-i mezkûre 

ahâlisinden Nalebent Ali usta bin Molla Yusuf müvacehesinde bundan bir sene ak-

dem Köçüye aşiretinden (?) ğaiban anil-meclis Turan ve Süleyman nam kimesneler-

den sağ ve salim olmak üzere dört yüz guruş semen-i medf‘u ve makbuz mukabilin-

de iştira itdiğim bir re‘s kır bargirin iki gün sonra ayağında Karakuş illet-i kadimesi 
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olduğu aybına müttal‘î olduğumdan kefil bulunan müdde‘â-aleyh mezbûr Ali Musta-

fa’ya gelüp keyfiyyeti tefehhüm itdiğimde merkûm dâhi birkaç (…silik) Tarsus’a 

geldiklerinde sahiblerine red iderin dedi hatta iki mâh indimde durdu müahharan 

merkûm Ali Usta’nın izniyle mezkûr bargiri iki yüz yirmi guruşa satdım binâen-

aleyh eylemiş olduğum yüz seksen guruş ziyanı merkûmân Turan ve Süleyman’dan 

almak üzere beş hafta mukaddem mezbûr Süleymanı bularak mezbûr Ali Usta’nın 

yanına götürdüğümde mezbûr Süleyman bana hıtaben seni ırza ideriz deyü üç gün 

kadar mezbûr turanıda alup gelmek üzere depezito tarikiyle mezbûr Ali Usta’nın 

indine bir lira-yı Osmanî bırakarak gitmiş isede bugün beş haftadır hala ne kendi ve 

nede Turan gelmediğinden binâen-aleyh mezbûr Ali Usta’nın bana verilmek üzere 

indine bırakılan bir lira-yı tarafıma it‘â ve teslime tenbih olunmak matlubum-dur 

deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl mezbûr Ali usta dâhi cevabında mezkûr bargir imerkûm 

Turan’ın olup ve mirkum Turan’da burada olmadığından mezbûr Süleyman eniştesi 

olmak mülabesesiyle bulub getirmek üzere dipezito tarikiyle bir lira bırakdığını ikrâr 

ve bu suretle mezkûr liranın müde‘î merkûma verilmesini iktiza idüp itmeyeceğinin 

istifta olunmasını taleb iderim. Fî 27 Zi’l-hicce sene 315 el-müdde’â-aleyh Ali/ el-

müdde‘î Mehmed 

 

Sayfa : 45 

 Beşirköy Karyesi’nde iken bundan akdem vefat iden Nasıf Kethüda ibn-i Yu-

sufun verâseti zevce-i menküha-i metrükesi Esma bint-i Halil nam Hatun ile 

 

Sayfa No : 46 

Hüküm No : 46 

Tarihi  : 4 Muharrem 316 

 

(Talâk Da‘vası) 

Kızılmurat Mahâllesi’nde mukime zat-ı tarif-i şerʻî ile müaddafe Züleyha Ha-

tun ibnet-i Ali M zevci mütâlliki Mustafa bin Akil müvacehesinde mezbûr Mustafa 

ile bundan akdem hal-i zevciyetde meyanemizde kâime iken merkûmun firaşından 

hâsıl ve benden mütevellide tahminen bir yaşında Fatıma nam sağireyi üç seneye 

kadar malımdan infâk etmek üzere târihden iki buçuk mâh mukaddem beni tatlik ve 
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ol-vecihle beynimiz tefrik olunduktan sonra sağire-i mezbûre tarafıma teslim ve 

târih-i mezkûrden berü bi-hakkıl-hizâne imsâk itmekde iken târihden üç gün mükad-

dem götürüb yine götürmek üzere mezbûr Mustafa sağire-yi mezbûreyi yedimden 

ahz eylediğinden ve el-halet-ü hazih-i getürüb teslim etmediğinden sağire-i 

mezbûreyi tarafıma teslime merkûma kıbel-i şerʻîden tenbih olunmak matlubumdur 

deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl mezbûr Mustafa dâhi cevabında sağire-yi mezbûre Fatı-

ma’yı validem Şerʻîfe Hatun’a getürüp yine götürmek üzere üç günden mükaddem 

yedinden ahz eylediğini ikrâr lâkin sağirey-i mezbûreyi ben imsâk iderim mezbûre 

Züleyha Hatun’a virmem deyü cevab ider. Fî 4 Muharrem sene 316 el-müdde‘â-

aleyh Mustafa /el-müdde‘î mezbûr Veli  

 

Sayfa No : 46 

Hüküm No : 47 

Tarihi  : 12 Muharrem 316 

 

(Verâset Da‘vası) 

(2) Medîne-i Tarsus Mâhallatı’ndan Kızılmurat Mahâllesi sakinelerinden zat-ı 

tarif-i şerʻî ile müarrafe Hafıza Hatun bint-i Şeyh Mehmed cebare tarafındanhusûs-i 

atide vekili müseccel-i şerʻîsi da‘va vekillerinden Hafız Mehmed Efendi ibn-i Reşid 

Ağa M Debbağhane Mahâllesi’nden Mustafa Efendi ibn-i Bilal müvacehesinde ka-

yaklı Mahâllesi’nde sakin iken bundan kadem vefat iden Hafız Mehmed Efendi ibn-i 

Hacı Abdülkadir tentün  (?) bin Hasan’ın vârisi müvekkilem zevcesi bulunduğundan 

müvekkilem mezbûre ile kendüden mükaddem müteveffiye olan zevcesi Hatice bint-

i Molla Mehmed’den mütevellide Sulbiye kızı Esma ve müvekkilemden mütevellid 

Sulbiye Kebir kızı Hatice ve validesi Hatice bint-i Mehmed ve li-ebeveyn erkarındaşı 

Hasan ve Mahmud ve Saide münhasıra kablel-kısmet bint-i mezbûre Esma mütevef-

fiye oldukda ve müteveffa ceddesi ümmü mezbûre Hatice ile üht li-eb hemşiresi bint-

i mezbûr Hatice ve li-ebeveyn ammileri ah lehüma merkûmun Hasan ve Mehmed ve 

Saide münhasıra kablel-kısmet bint-i mezbûre Hatice dâhi müteveffiye oldukda 

verâseti validesi müvekkilem Hafıza Hatun ile Ammileri mürkümun Hasan ve Meh-

med ve Said’e münhasıra ve tashih mesele-i mirâsları hükmül-münasahatiş şerʻîyye 

iki yüz on altı sehimden olup siham-ı mezkûre atmış üç sehmi müvekkilem Hafıza 
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Hatun’a ve kırk sekiz sehmi Ümmü mezbûre Hatice Hatun’a ve otuz beş sehimden 

cem‘an yüz beş sahmi ahil-merkûm Hasan ve Mahmud Said’e isabet etmekle müte-

veffa-yı evvel mezbûr Hafız Mehmed Efendi’nin hayatda mezbûr Mahmût zimme-

tinde an-cihet-i karz alacağı olan iki yüz on altı kuruş kablel-ahz vel-istifa vuku-u 

vefatına binâen meblağ-ı mezkûr mesele-i mezkûre vecihle müvekkilem mezbüre ile 

verese-i saire-i merkümun mevrüs olup müvekkilem mezbûre ile verese-i saire-i 

merkûmundan ğayri vârisi ve terekesine müstehakkı aharı olmamağla meblağ-ı 

mezkûrden ber-tashih-i mezkûr hissesine isabet eden atmış üç kuruş müvekkilem 

mezbûre içün tarafıma it‘â ve teslime mezbûr Mustafa Efendi’ye tenbih olunmak bil-

vekâle muradımdır deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl mezbûr Mustafa Efendi dâhi ceva-

bında müteveffa-yı evvel mezbûr Hafız Mustafa Efendi’ye hayatında cihet-i merkü-

meden ol-mikdar guruş deyni olduğunu ikrâr lâkin müdde‘î vekil mümâ-ileyhin ber-

vech-i müharrer müdde‘âsını inkâr. Fî 12 Muharrem sene 316 el-müdde‘â-aleyh Bi-

lalzâde Mustafa Servi /el-müvekkil Hafız Ahmed 

 Vekil mümâ-ileyh Hafız Ahmed Efendi’den ber-vech-i müharrer eylediği 

verâset müdde‘âsına mutabık şâhidleri kimler idüğü olunan suâle cevaben Çataklı 

Mahâllesi’nden uzun Mustafa oğlu Ahmed Çavuş ve Abdülkadir oğlu Salih ve Kı-

zılmurad Mahâllesi’nden Seyyid Çavuş ve Çataklıdan Hacı Mustafa Abidin’in oğlu 

Şükrü Efendi ve Müfti Mahâllesi’nden İbrahim oğlu Mehmed ve Abdü’nün zevcesi 

olub Kızılmurad Mahâllesi’nde Mukime Nesli Hatun ve Çataklı Mahâllesi’nden 

Ahmed Çavuş ve haremi Zeyneb Hatun ve Aişe Hatun ve Şeyh Mehmed haremi 

Emine ve Salih’in validesi Tuti ve Çataklı Mahâllesi’nden yarım Ali oğlu Mehmed 

Ali Anam kimesneler olup bunlardan ğayri şâhidim yokdur. Fî 12 mezkûr el-vekil 

Hafız Ahmed 

 Müsemmiyünü merkümünden Çataklı Mahâllesi ahâlisinden Abidinin oğlu 

Şükrü Efendi ibn-i Hacı Mustafa Ağa ibn-i Şeyh Salih ve Salih bin Abdülkadir bin 

Mehmed ve el-yevm Sakızlıdan Ahmed bin Çavuş bin Uzun Mustafa meclis-i şerʻîde 

mümâ-ileyh Mustafa Efendi müvacehesin-de ayrı ayrı istişhad olunduklarında bun-

dan beş mukaddem Çataklı Mahâllesi’nde vefat iden Hafız Mehmed Efendi ibn-i 

Hacı Abdülkadir Şatür bin Hasan’ın verâseti zevce-i menküha-i metrükesi işbu Hafız 

Ahmed Efendi’nin müvekkilesi Hafıza Hatun ibnet-i Şeyh Mehmed ibad ile kendü-

sünden akdem müteveffiye olan zevcesi Hatice bint-i bal Mehmed’den mütevellide 
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Sulbiye-i Sağire kızı Esma ve mezbûre Hafıza Hatun’dan mütevellide Sulbiye Sağire 

kızı Hatice ve validesi Hatice Hatun bint-i Mehmed ve li-ebeveyn erkarındaşı Hasan 

ve Mahmud ve Said Efendi’lere münhasıra. 

 

Sayfa : 47 (Diğer Sayfanın Devamı) 

 

(1) Kablel-kısmet bint-i Sağire mezbûre Esma dâhi müteveffiye oldukda 

verâseti ceddesi Ümmü mezbûra Hatice Hatun ile ühr li-eb hemşiresi bint-i Sağire 

mezbûre Hatice ve li-ebeveyn ammileri merkümun Hasan ve Mahmud ve Said Efen-

di’lere münhasıra kablel-kısmet bint-i sağire-i mezbûre hatice müteveffiye oldukda 

verâseti validesi müvekkile-i mezbûr Hafıza Hatun ile Ammi’leri merkümun Hasan 

ve Mahmud ve Said Efendi’lere münhasıra olup bundan ğayri vârisleri ve terekeleri-

ne müstehakkı ahar kimesneleri olduğu malümümüz değlidir biz bu vecihle şâhidiz 

şehâdet dâhi ideriz. Fî 12 Muharrem sene 316 eş-şâhid mezbûr Salih (…) (Mühür) 

eş-şâhid mezbûr/eş-şâhid mezbûr Sakızlı Mahâllesi’nden uzun Mustafa oğlu Ahmed 

Çavuş 

(2) Şâhidün-i merkûmun haklarında bir diyeceği olup olmadığı müdde‘â-

aleyh mümâ-ileyh Mustafa Efendi’den olunan suâle cevaben bir diyeceği olup alel-

usul tezkiyelerini taleb iderim didi. Fî 12 Receb 

(3) Şâhidün-i merkûmundan Hacı Mustafa Abidin’in oğlu Şükrü Efendi ibn-i 

Mustafa Ağa ve Salih bin Abdülkadir bin Mehmed mensub oldukları marruz-zikir 

Çataklı Mahâllesi’nin imamı Neccarzâde Hasan bin Mustafa bin Abdullah ve muhta-

rı sanisi Yolukzâde Hacı Hafız bin Molla Mahmud bin Abdullah’dan evvela ba-

varaka-i mestüre sirran ve ba‘dehû Sakızlı Mahâllesi’nden İsmail Ağa ve Kızılmurad 

Mahâllesi’nden Mustafa Efendi’den alenen ledet-tezkiye her biri adil ve makbülüş-

şehâde idükleri işar ve ihbar olmakla mücibince verâsetine badel-hükm müdde‘â 

bihden hisse-i irisiyye-i şerʻîyye olan atmış üç kuruş müvekkilesi mümâ-ileyhaya it‘â 

itmek üzere vekil mümâ-ileyh Hafız Ahmed Efendi’ye teslime mümâ-ileyh Mustafa 

Efendi’ye tenbih olunduğu. Fî 13 Muharrem sene 316 
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Sayfa No : 47 

Hüküm No : 48 

Tarihi  : 10 Rabîu’l-evvel 316 

 

(4) Medîne-i Tarsus Mâhallatı’ndan Kızılmurad Mahâllesi’nde Sakine ve zat-

ı tarifi şer‘î ile müarrafe Züleyha Hatun ibnet-i Zeyne Ağa tarafından husûs-i atide 

taleb ve da‘va ve ahz ve kabza vekil-i müseccel-i şerʻîsi zevci Mehmed Nuri Efendi 

ibn-i Abdülkadir M medîne-i mezbûr kurasından Çatalca Karyesi’nde Sakine ve zat-i 

Molla Durmuş bin Ahmed Efendi ve Kamil Ağa ibn-i Reşid tarifleriyle müarrafe 

olan Emine Hatun ibnet-i Ömer Osman müvacehesinde müvekkilem mezbûre Züley-

ha Hatun’un hal-i sığarında pederinden mevrüs ber-ücib-i defter-i kassam maafaiz 

Tarsus Eytam sandığında dört bin iki yüz yirmi guruş ile müahharan birbirini mü-

te‘âkib vefat iden li-ebeveyn biraderi Ahmed ve li-ebeveyn hemşiresi sehminden 

isabet iden bin yüz kırk kuruşki cem‘an beş bin üç yüz atmış kuruş alacağı 4 Zi’l-

kâde 312 târihinde isbat-ı rüşd itdiğine binâen meblağ-ı mecmü-ü mezkûru Tarsus 

Emval-i Eytam sandığından ahz ve kabz ve makbuzunu tarafına irsal ve iysale 

mezbûra vekâleti hasebiyle Fî 16 Nisan sene 311 târihinde sandığı mezkûra makbu-

zunu havi sened virerek meblağ-ı mecmü-u mezkûru ahz itmiş isede el-haletü hazih-i 

müvekkileme bir akce vermediğinden meblağ-ı mezkûru müvekkilem mezbûre içün 

tarafıma it‘â ve teslime mezbûreye tenbih olunmuş olmak bil-vekâle matlubumdur 

mezbûre dâhi cevabında vekili merkûmun ber-vech-i müharrer müdde‘âsına külliy-

yen inkâr. Fî 10 Rabîu’l-evvel sene 316 el-müdde‘â-aleyh Emine bint-i Ömer Os-

man/el-vekil Nuri Efendi bin Abdülkadir 

(5) Vekil-i mezbûrden ber-vech-i müharrer müdde‘âsına mutabık beyyineleri 

kimler idüğü olunan suâle cevaben Müfti Mahâllesi’nden Konurzâde Abdülkadir 

Ağa Kızılmurad’dan Mustafa Nurullah ve Müfti Mahâllesi’nden Şeyh Esadzâde Ebü 

Mehre namün kimesenlerdir başka şâhidim yokdur. Fî 10 m Nuri Efendi bin Abdül-

kadir 

 

 

 

 



107 

 

Sayfa No : 48 

Hüküm No : 49 

Tarihi  : 15 Rabîu’l-evvel 316 

 

(Sağ Kulağı Delik Sağ Omuzbaşı Yanık Siyah Merkeb Kaybolub Tesli-

mini İstemesi) 

(1) Tarsus’un Sofular Mahâllesi’nde mukim Osman bin Osman m İncehark 

Mahâllesi’nde Yusuf Ağa ibn-i Şaban müvacehesinde on dört mâh mukaddem Tar-

sus’un Küçük Minare Mahâllesi’nde mukim Nuh Ağa’dan sekiz Mecîdiyeye iştira 

idüp ol-vecihle yedimde şir‘â-en malım iken bundan on mâh mukâddem zay-i itmiş 

olduğum (…) ve sağ kulağı delik ve sağ omuzunun başı yanık benzi siyah bir re‘s 

merkeb Merkeb-i merkûm Yusuf Ağa yedinde bulmamla suâl olunup bana it‘â ve 

teslime müdde‘â-aleyh merkûm Yusuf Ağa’ya tenbih olunmak matlubumdur deyü 

ba‘ded-da‘va ves-suâl müdde‘â-aleyh merkûm dâhi cevabında Merkeb-i mezkûru 

târihden bir buçuk mâh mukaddem ğaib anil-meclis Tekke Mahâllesi’nden Salih ve 

karındaşı (...) bi-târik-il mükabaza iştirâ itdim benim dâhi bu-vecihle yedimde bir 

müddet kalmış deyü vâzı-yedini ikrâr müdde‘î merkümun ber-vech-i müharrer müd-

de‘âsını inkâr. Fî 15 Rabîu’l-evvel sene 316 müdde‘â-aleyh Yusuf bin Şaban/el-

müdde‘î Osman bin Osman 

(2) Müdde‘î merkümden ber-vech-i müharrer müdde‘âsına mutabık beyyine-

leri kimler idüğü olunan suâle cevaben Câmi-i Atik Mahâllesi’nden sucu Mustafa bin 

Mehmed ve Câmi-i Cedid Mahâllesi’nden Toylu Mehmed bin Kürt Hasan ve Ali 

Faki Karyesi’nden Hacı Fakih’in oğlu Mehmed ve Mehmed Faki Mahâllesi’nden 

Osman bin Süleyman nam kimesneler olup bunlardan mâada şâhidim yokdur deyü 

cevab-i der. Fî 15 mezkûr el-müdde‘î merkûm Osman 

(3) Müsemmiyünden ve Müfti Mahâllesi’nden Osman bin Selim bin Abdul-

lah ve Câmi-i Cedid Mahâllesi’nden Topil Mahmût bin Kürt Hasan bin Abdullah m 

mezbûr Yusuf müvacehesinde istişhad olunduklarında işbu müayene olunan bir re‘s 

bekmez kefisinde erkek merkeb işbu müdde‘î Osman’ın on dört mâh’dan berü Nuh 

Ağa’dan sekiz Mecîdiyeye iştira iderek ol-vecihle yedinde malı olduğuna şâhidiz 

şehâdet dâhi ideriz. Fî 16 Rabîu’l-evvel sene 316 el-müdde‘â-aleyh Yusuf bin Şa-

ban/eş-şâhid mezbûr Osman/ eş-şâhid mezbûr Topal Mahmud 
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(4) Şâhidân-ı merküman mensup oldukları Câmi-i Cedid Mahâllesi’nin muh-

tarı evveli Köylüzâde Molla Mustafa bin ve muhtarı sanisi Kara Mustafa bin (boş) ve 

İmamı Molla Mehmed bin Zülfü ve Müfti Mahâllesi’nin muhtarı sanisi Mehmed bin 

Hamid Ahmed Efendi bin Hacı Mehmed’den evvela ba‘varakâ-i mestüre sirran ve 

ba‘dehû meclis-i şerʻîde müvacehe-i hasımda Sakızlı Mahâllesi’nden Ali Efendi bin 

Musa ve Sucu Ahmed bin Mehmed’den dâhi alenen ledet-tezkiye her biri adil ve 

makbülüş-şehâde idükleri işâr ve ihbar olunmağın mücibince ba‘del-hükm vet-tahlif 

merkeb-i mezkûru müdde‘î merkûma it‘â ve teslime müdde‘â-aleyh merkûma tenbih 

olunduğu. Fî 16 Rabîu’l-evvel sene 31 

 

Sayfa No : 48 

Hüküm No : Yok 

Tarihi  : 15 Rabîu’l-evvel 316 

 

(Evi Terk Eden Ailesinden Ayrılma Da‘vası) 

(5) Tarsus’un Tekke Mahâllesi sakinelerinden ve İran Devleti tebaʻâsı nisva-

nından Hatice bint-i Derviş Hasan Nam Hatun tarafından husûs-i atide taleb ve 

da‘vaya Fî 20 Temmuz 313 târihli Adana Vilâyeti Celilesi Şehbenderliği celilesinden 

Musaddak bir kit‘â vekâletnâme mücibince vekil bulunan Tarsus’da mukim işbu 

tebaʻâ-i İraniyeden Abdülcelil Ağa ibn-i Ayvaz M Tarsus’un Müfti Mahâllesi ahâli-

sinden nalebentlerinden Hayyabcı Ali Ağa ibn-i Kenan müvacehesinde müvekkilem 

mezbûre mezbûr Ali Ağa’nın iki bin mehri tesmiyesiyle zevce-i menküha-i medhu-

lün bihâsı olduğu halde on dört mâh’dan berü müvekkilem mezbûreyi hânesinden 

tard iderek ahar mâhalde gönüllendiğinden târih-i mezkûrden berü kendüsüyle 

merkûmun firaşından hâsıl ve müvekkilemden mütevellid sekiz mâhlık Mahmût’un 

yevmiye nafakaları içün beş guruşdan 2100 guruş tarafıma ba‘det-teslim bundan 

böylede ayrı hâne küşadıyla nafaka ve kisvelerinde kusur etmeyeceğinin kefâleti 

kâviyyeye rabt-ını taleb iderim deyü bil-vekâle da‘va itdikde merkûm Ali Ağa dâhi 

cevabında mezbûre Hatice Hatun yalınız bin guruş mehreyn tesmiyesiyle zevce-i 

menküha-i medhülleri olduğunu ikrâr ancak mezbûre aharın tahrikiyle ol-târihle ya-

nımdan kendi her ne kadar gelüb bana itâʻat eylemesi içün defâ’atle söylemiş isem 

de gelmediğine binâen taleb eylediğini nafakayı vermem ve birde ikâmet itdiğim 
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hâne fevkani ve tahtani dört göz olduğundan diğer zevcem bir gözünde kendisi bir 

gözünde otursun ayrı hâne küşad etmeğe kudretim yokdur deyü cevab ider. Fî 15 

Rabîu’l-evel sene 316 (Mühür) Ali (Mühür) Abdülcelil 

 

Sayfa No : 49 

Hüküm No : 50 

Tarihi  : 15 Rabîu’l-âhir 316 

 

(Gece Kapı Kırılarak Evinden Çalınan Eşyaları Hakkında) 

(1) Yenice Karyesi sakinlerinden zat-i tarif-i şerʻî ile müarrafe Nefise Hatun 

bint-i Derviş tarafından husûs-i atide vekil-i müseccel-i şerʻîsi da‘va vekillerinden 

Ali Naili Efendi ibn-i Süleyman M mezkûr Yenice Karyesi’nden Aşıroğlu Hüsrev’in 

Hüseyin bin Aşır müvacehesinde müvekkilem mezbûre Nefise Hatun’un Yenice 

Karyesi’nde vâki sakin olduğu hanenin kapusunu kırarak leylen sirkat olunan emval 

ve eşyalarından olub yeri kırmızı basmadan çiçekli sol kolunda bozuk kırmızı al bez-

li cebinin etraf-ı ma‘a göksü imanı kaytanlı sağ tarafındaki cebinin altı astarsız işbu 

müayene olunan bir aded pembeye mâhsus körük on dört mâh mukaddem kendisinin 

yedi mamülü olduğu halde ber-vech-i maruz sirkat olunduğundan ve el-yevm elbise-

yi mezbûru Hüseyin’i yedinde bulmamla binâen-aleyh müvekkilemin yedi mamületi 

olduğu devâire-i istindakdan mevrüd tezkere mücibince tenbihe hazırım diye ba‘ded-

da‘va ves-suâl mezbûr Hüseyin dâhi cevabında mezkûr körüğün basması târihinden 

üç sene akdem marruz-zikir Yenice Karyeli ğaib anil-meclis Kel Ali’nin oğlu Kör 

Derviş’den satun alma malım olarak ol-târihle hemşiresi sultana getürüp virdim He-

şirem Sultan dâhi kendisine mâhsus olmak üzere imâl itdi binâen-aleyh zikir olunan 

körük ber-vech-i maruz Hemşirek Sultanın malıdır deyü cevab-i der. Fî 14 Rabîu’l-

âhir sene 316 el-müdde‘â-aleyh Hasan/ el-vekil Ali 

(2) Vekil Ali Naili Efendi tekrar cevabında müdde‘â-aleyh Hasan’ın Hüseyin 

işbu sirkat da‘vasından dolayı dâire-i istintaka vermiş olduğu ifâdesinde işbu körük 

kendi malı olduğunu ve müvekkilemin pederi mezbûr Kürt Karyesi’nden satun aldı-

ğını iddiâ etmiş iken şimdi hemşiresinin malı olduğunu söylemesi yekdiğerine nâkıs 

ve temmet-tedârik olduğunu arz eylerim. Fî 14 mezkûr el-vekil Ali Naili 

Tarafeynin beyyineleri oldukda haricin beyyinesi evveliden 
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(3) Vekil Ali Naili Efendi’den ber-vech-i müharrer müdde‘âsına mutabık 

şâhidleri kimler idüğü olunan suâle cevaben Yenice Karyesi’nden Paşa’nın Musta-

fa’nın oğlu Mustafa ve Tato’nun Bayram’ın zevcesi Kadife Fatıma ve Mehmed Ağa 

Kerimesi Fatıma ve Kara Mustafa Kerimesi Hacce namün kimesnelerdir bunlardan 

ğayri şâhidim yokdur. Fî 5 Cemâziye’l-evvel sene 316 el-vekil da‘va vekili Ali Naili 

(4) Müsemmiyünden mezkûr Yenice Karyesi’nden Paşa’nın oğlu Mustafa bin 

Mustafa bin Ahmed M mezbûr Aşir oğlu Hasük Hüseyin müvacehesinde istişhad 

olundukda işbu meclis-i şerʻîde müayene olunan yeri kırmızı basmadan çiçekli çitin 

etrafı ma‘a göksü mavi kaytanlı sol kalunda bozuk kırmızı al bezli sağ taarfındaki 

çitin altı astarsız bir aded körük işbu Ali Naili Efendi’nin müvekkilesi Nefise Hatun 

ibnet-i Derviş’in kendü yedi mamülatı olarak bir seneden berü yedinde malı olduğu-

na şâhidim şehâdet dâhi iderim. Fî 5 Cemâziye’l-evvel sene 316 eş-şâhid Mustafa 

(5) Mümâ-ileyh Ali Efendi’ye şâhidi Ahar ikâmesinden dolayı kiraren mira-

ren mehil verilmiş isede bu kere dâhi şer‘a gelerek husûsi mezkûr hakkında asla 

şâhidi olmadığını ve ol-vecihle isbatdan izhâr-ı acz eylediği işbu Mahâlle şerh veril-

di. Fî 5 Cemâziye’l-evvel sene 315 el-vekil Ali Naili  

 

Sayfa No : 50 ( yok) 

 

Sayfa No : 51 

Hüküm No : 52 

Tarihi  : 16 Rabîu’l-âhir 316 

 

(Kaybolan Sağ Olması Kırık Bekmez Kefe Renginde Kula Kasrakın 

Kendisine Teslimi) 

(1) Karaçalı Kazâsı Kurasından Bayramlı Karyesi sakinlerinden zat-ı Karye-i 

mezkûreden Abdil bin Ali bin Ali Mehmed ve Mustafa bin Mehmed bin Köse Halil 

tarifleriyle müarrafe olan Zeyneb bint-i Ali M hala Medîne-i Tarsus Mal Müdürü ve 

Yave meʻmûru Sadık Efendi ibn-i İbrahim Reşid müvacehesinde mezbûre Zeyneb’in 

zevci dâhili ilk oğlu Halil bin Mehmed hâzır olduğu halde da‘va ve takrir-i kelâm 

idüp babamdan bil-irsiş şerʻî yedimde malım olup işbu müayene olunan sağ olması 

kırık bir re‘s bekmez kefi kula kısrağı iki gün mükaddem Tarsus’a gidüp gelmek 
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üzere bi-târikil-emâne zevcim merkûme vermiş idim merküm dâhi ba‘det-tesellüm 

Tarsus’a gelüp hiyn-i azimetinde beğ değirmeni civarında olunan şübhe üzerine zabı-

ta tarafından zevcimi ve mezkûr kısrağı derdest idilmiş olduğundan ve hâlbuki 

mezkûr kısrak ber-vech-i maruz yedimde malım bulunduğundan tarafıma teslimini 

taleb iderim deyü hazır-ı merkûmun tasdikiyle ma‘an ba‘ded-da‘va ves-suâl meʻmûr 

mümâ-ileyh dâhi cevabında zikir olunan kısrak bila sahib olmak üzere derdest oluna-

rak ol-vecihle cânib-i mir’i içün bil-meʻmûriye ve bil-emâne vâzı-yedini ikrâr müd-

de‘îye-i merkümenin ber-vech-i müharrer müdde‘âsını inkâr. Fî 16 Rabîu’l-âhir sene 

316 el-hâzır mezbûr Halil/ el-müdde‘î mezbûre Zeynep/ meʻmûr mümâ-ileyh 

(2) Müdde‘îye-i mezbûreden ber-vech-i müharrer müdde‘âsına mutabık bey-

yineleri kimler idüğü olunan suâle cevaben marruz-zikir Bayramlı Karyesi’nden mü-

arrifan-ı merküman ile Ömer bin bakıcı Mehmed ve Kekecoğlu Ahmed ve Kekecoğ-

lu Mehmed bin Mehmed namün kimesnelerdir bunlardan şâhidim yokdur. Fî 16 

mezkûr el-müdde‘îye-i mezbûre Receb 

(3) Müsemmiyünden Mustafa bin Mehmed bin Köse Halil ve Abdi bin Meh-

med M müdür mümâ-ileyh müvacehesinde istişhad olundukda işbu müayene olunan 

sağ oması kırık bekmez kefi kula bir re‘s Kısrak işbu müdde‘îye Zeynep Hatun’un 

babası Aliden bil-irsiş şerʻî yedinde malı olduğuna şâhidiz şehâdet dâhi ideriz. Fî 16 

mezkûr eş-şâhid mezbûr (Mühür) Mustafa eş-şâhid mezbûr (Mühür) Osman bin Ali/ 

meʻmûr mümâ-ileyh (Mühür) 

(4) Şâhidân-ı merküman haklarında bir diyeceği olup olmadığı meʻmûr 

mümâ-ileyhden olunan suâle cevaben alel-usul tezkiyelerini taleb iderim didi. Fî 16 

mezkûr /meʻmûr mümâ-ileyh (Mühür) 

(5) Şâhidân-ı merkümanın tecüme-i hallerine vukuf-u tammeleri olan Tar-

sus’un Kızılmurat Mahâllesi’nden Ali bin Musa bin Abdullah ve Karakayalı aşiretin-

den İbrahim bin Mehmed bin İbrahimden evvela ba-varaka-i mestüre sirran ve 

ba‘dehû meclis-i şerʻîde Çavuşlar Karyesi’nden Mehmed bin Süleyman ve Yaka 

Köy’den İsmail bin Hacı Ali’den alenen ledet-tezkiye herbiri adil ve makbülüş-

şehâde idükleri işar ve ihbar olunmağın mücibince Kısrak-ı mezbûru müdde‘îye-i 

mezbûreye it‘â ve teslime meʻmûr mümâ-ileyhe tenbin olunduğu tescil. Fî 16 M 
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Sayfa No : 52 

Hüküm No : 53 

Tarihi  : 18 Rabîu’l-âhir 316 

 

(Kendi Koyunundan Doğma İki Aded Koyun Kaybolub Molla Meh-

med’de Bulmakla Teslimi)  

(1) Adana vilâyet-i celilesi dâhilinde Hasan Nâhiyesi Kurasından Karagücer 

Karyesi ahâlisin-den Karabulut İbrahim bin Mehmed M Şamlı Mahâllesi ahâlisinden 

Molla Mehmed bin Hacı Salih müvacehesinde herbiri koyunumdan doğmuş netacen 

yedimde malım olup işbu müayene olunan kuyruğu beyaz ve alnı sakar siyah ve yine 

kuyruğu beyas siyah birki cem‘an iki aded koyunumu diğer koyunlarımla ma‘an 

târihden dört gün mükaddem Tarsus’dan geçüb marruz-zikir Karagücer Karyesi’ne 

gideriken zayi olup el-yevm mezbûr Molla Mehmed yedinde bulmamla bil-istihkak 

taleb iderim deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl mezbûr Molla Mehmed dâhi cevabında 

mezkûr koyunlardan alnı sakar kuyruğu beyaz koyun kimin olduğundan haberim 

olmayub ancak yalınız kuyruğu beyaz bir aded erkek koyunu târihden dört gün mü-

kaddem ismini bilmeyüb şahsen tanıdığım bir kimesneden iki aded sim Mecîdiye 

semen-i medf‘u ve makbuz mükabilinde iştira eyledim ol-vecihle iştirâen yedimde 

malımdır deyü vâzı-ı-yedini ikrâr müdde‘î merkûmun netac müdde‘âsını inkâr. Fî 18 

Rabîu’l-âhir sene 316 el-müdde‘â-aleyh Molla Mehmed/el-müdde mezbûr (Mühür) 

İbrahim 

(2)husûs-i mezkûrda netac-beyyinesi evlâ ve müraccah olmağla müdde‘î 

mezbûrdan ber-vech-i müharrer müdde‘âsına mutabık beyyineleri kimler idüğü olu-

nan suâle cevaben marruz-zikir Karagöçer Karyesi’nden Sarı Mehmed bin Sarı Sü-

leyman ve birâderi Hasan ve Beşer oğlu Ahmed ve kadının oğlu Ahmed ve Mehmed 

oğlu Mustafa Çavuş namün kimesnelerdir maa’da şâhidim yokdur. Fî 18 el-müdde‘î 

(Mühür) 

(3) Maruz-zikir Karagöçerden ve müsemmiyünden Beşer oğlu Ahmed bin 

Beşer bin Abdullah ve Sarı Mehmed bin Süleyman bin Süleyman m müdde‘â-aleyh 

mezbûr müvacehe-sinde istişhad olunduklarında işbu müayene olunan kuyruğu ve 

alnı beyaz koyunla yalınız kuyruğu beyaz bir aded erkek koyun işbu müdde‘î bulut 
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İbrahim’in koyunundan doğmuş netacen yedinde malı olduğuna şâhidiz şehâdet dâhi 

ideriz. Fî 18 m eş-şâhid mezbûr Ahmed/ eş-şâhid mezbûr (Mühür) 

(4) Mezbûr Molla Mehmed’den şâhidler haklarında bir diyeceği olup olmadı-

ğı olunan suâle cevaben usulen tezkiyelerini taleb iderim didi. Fî 18 m El-müdde‘â-

aleyh Molla Mehmed 

(5) Şâhidân-ı mezbûran Çataklı Mahâllesi ahâlisinden ve tüccarzâde tenü-

tzâde Hasan Efendi ibn-i Hacı Abdülkadir Ağa ibn-i Hasan ve Sakızlı’dan Hacı Ha-

fız Ali Efendi ibn-i Ali Efendi’den evvela ba‘varaka-i mestüre sirran ve ba‘dehü Fe-

rantos Karyesi’nden Hafız Mustafa bin Seyyid bin Mehmed ve Kızılmurat Ali Ağa 

ibn-i Musa bin Abdullah’dan dâhi alenen ledet-tezkiye adil ve makbülüş/şehâde 

idükleri ihbar ve işar olunmağın mücibiyle ba‘det-tahlifiş-şerʻî vel-hükm zikir olunan 

koyunları müdde‘îy-e teslime merkûm Molla Mehmed’e tenbih olunduğu Fî 18 

Rabîu’l-âhir sene 316 

 

Sayfa No : 53 

Hüküm No : 54 

Tarihi  : 20 Rabîu’l-âhir 316 

 

(Kaybolan Kapaklı Tencere ve Kapaklı Sahanın Kendisine Teslimi) 

(1) Kızılmurat Mahâllesi’nden Camusoğlu Hacı Hasan bin Hasan M Nemrut 

Kalesi Karyesi’nden Pilancı oğlu Ahmed bin Mehmed müvacehesinde târihden bir 

sene mükaddem ismini bilmeyüb şahsen görüb tanıdığım Kayseriyeli bir hristiyan-

dan diğer küçük bir aded ma‘a kapak sağir tencere ve bir aded kapaklı kertikli sahan 

ile otuz guruş semen-i medf‘u ve makbuz mukabilinde iştira iderek ol-vecihle ye-

dimde malım olup işbu müayene olunan nühasdan mamül bir aded evsat sahan iki 

mâhı mütecaviz Nemrut’daki menzilimden leylen zay-i olup el-yevm mezbûr Ahmed 

yedinde bulmamla bil-istihkak taleb iderim deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl mezbûr Ah-

med dâhi cevabında müdde‘âye sahan li-ebeveyn karındaşım Mehmed’in zevcesi 

Fatıma’nın yedinde malı iken mezbûr Fatım’a târihden iki sene mükaddem vuku’u 

vefatıyla Sadriye kızı olup li-eclit-terbiye validem Mehri Hatun‘un indinde bulunan 

Hatice nam Sağire isabet idüp ol-suretle mezkûr sahan sağire-i mezbûre Hatice’nin 
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malı olarak diğer mallarıyla ma‘an hanemizde bulunmuş deyü cevab ider. Fî 20 

Rabîu’l-âhir sene 316 el-müdde‘â-aleyh Ahmed/ el-müdde‘î Hacı Hasan 

(2) İşbu parmak işareti merkûmân Hacı Hasan ve Ahmed’in olduklarını tasdik 

eyleriz müdir-i Eytam Mehmed Hulusi/ meʻmûru Yave Ahmed 

(3) Müdde‘â-aleyhden ber-vech-i müharrer müdde‘âsına şâhidleri kimler idü-

ğü olunan suâle cevaben Câmi-i Cedid Mahâllesi’nden Mazlum oğlu Mehmed ve 

Afgan Mahâllesi’nde Mısırlı Ülekcioğlu Hasan Arzen Karyesi’nden Hamidoğlu Tu-

ran Nemrüt’dan olup Yeni Mahâlle’de Bacaksız Ahmed oğlu Abdurrahman va Sofu-

lardan Koca Mehmed oğlu Ahmed Çavuş namün kimesnelerdir bunlardan ğayri 

şâhidim yokdur. Fî 20 Rabîu’l-âhiri sene316 el-müdde‘â-aleyh Ahmed 

(4) Yeni Mahâlle’de muvakkaten mukim Arzen ahâlisinden ve müsemmiyün-

den Abdurrahman bin bacaksız Ahmed bin Abdurrahman ve yine Arzen’den Meh-

med bin Mazlum Ali bin Mustafa m mezbûr Hacı Hasan müvacehesinde istişhad 

olunduklarında işbu muayene olunan bakırdan mamül evsat sahan Pilancı Meh-

med’in oğlu ve (…) müdde‘â-aleyhin karındaşı Mehmed’in zevcesi Fatıma’nın in-

dinde malı iken mezbûre târihden iki sene mükaddem vuku‘u vefatıyla mezkûr sahan 

Sadriye Sağire kızı Hatice’ye isabet eyledi binâen-aleyh mezkûr sahan târih-i 

mezkûrden berü sağir-i mezbûrun bil-emânetiş-şerʻî yedinde malı olduğuna şâhidiz 

şehâdet dâhi ideriz. Fî 2 m eş-şâhid mezbûr Mehmed/eş-şâhid mezbûr Abdurrahman 

(5) Şâhidân-ı merküman haklarında bir diyeceği olup olmadığı müdde‘îden 

olunan suâle cevaben şâhidân-ı merkümandan herbiri müdde‘â-aleyh merkûmun ba-

bası Pilancı Mehmed’den oğlunun malümatı altında berşüd olarak birer Mecîdiye 

alup gelerek şehâdet itmiş oldukların-dan şehâdetleri kabülü itmam deyü cevab ider. 

Fî 21 Rabîu’l-âhir sene 316 el-müdde‘î mezbûr Hacı Hasan 

(6) Müdde‘î mezbûr Hacı Hasan bu kerre huzur-u şer‘a gelerek ber-mücib-i 

fetva-yı şerʻîfe eylediği tağna şâhidleri kimler idüğü olunan suâle cevaben asla şâhidi 

olmadığını ve ol-vecihle isbatdan izhâr-ı acz ile talib-i tahlif olduğu şerh verildi. Fî 

13 Cemâziye’l-evvel sene 316 el-müdde‘î Hacı Hasan/merkûm müdde‘îden tağnını 

isbat etmek lazımdır. 

 Mezbûr Ahmed celb olundukda babasının birer Mecîdiye rüşvetle getürüb 

şehâdet itdiğine malümat takrir olunmadığına dâir tahlif bil-icrâalel-usul şâhidlerin 

tezkiyelerine ibtidar kılındı işbu (...) mezbûr Hacı Hasan’ın olduğu takrir kılındı. 
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 Şâhidân-ı merküman mensub olduğu mezkûr Nemrut Karyesi’nin imam ve 

muhtarından evvela ba-varaka-i mestüre sirran ve ba‘dehû Nemrut’dan Hasan bin Ali 

Beğ ve Mehmed Çavuş bin (boş) dâhi alenen ledet-tezkiye her biri adil ve makbülüş-

şehâde idükleri ihbar olunmağın mücibince mezkûr sahan sağirenin olduğuna ba‘del-

hüküm mezbûr Hacı Hasan ber-vech-i müharrer da‘va-yı mezkûresiyle müdde‘â-

aleyh merkûma ber-vech-i şerʻî muarazadan men‘i şod Fî 16 Cemâziye’l-evvel sene 

316 

 

Sayfa No : 54 

Hüküm No : 55 

Tarihi  : 27 Rabîu’l-âhir 316 

 

(Kaybolan Erkek Siyah Bir Aded Güdülürken Kaybolub Kendisine Tes-

limi) 

(1) Çay Karyesi’nden Hüseyin bin Hasan M Tarsus Mal Müdürü ve Yave 

meʻmûru tarafından vekil oluphusûs-i atide husûmet ve redd-i cevaba mezün olan 

Ahmed Efendi ibn-i Cuma müvacehesinde netacen yedimde malım olup işbu müaye-

ne olunan ensesi erkek siyah bir re‘s sıpalı bir re‘s dişi boz merkeb târihden dört gün 

mükaddem baltalı dere civarında rağy olunmakda iken zayi olup el-yevm cânib-i 

yavede bulmamla bil-istihkak taleb iderim deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl vekil-i 

mezbûr dâhi cevabında zikir olunan merkeb bila sahib olmak üzere cânib-i mir’i içün 

müvekilinin bil-emâne ve bil-meʻmûriye vâzı-yedini ikrâr müdde‘înin ber-vech-i 

müharrer müdde‘âsını inkâr. Fî 27 Rabîu’l-âhir sene 316 el-müdde‘î (Mühür) 

(2) Mezkûr Çay Karyesi’nden Mehmed bin Musa bin Abdülkerim ve Meh-

med Ali bin Hasan bin Hasan m vekil-i mezbûr müvacehesinde istişhad olundukla-

rında işbu müayene olunan ensesi siyah sıpalı bir re‘s boz dişi merkeb işbu müd-

de‘înin netacen yani kendi merkebinden doğmuş yedinde malı olduğuna şâhidiz 

şehâdet dâhildir. Fî 27 m eş-şâhid mezbûr Mehmed Ali/ eş-şâhid mezbûr Mehmed 

(3) İşbu parmak işareti şâhidân Mehmed ile Mehmed Ali’nin olduğunu tasdik 

eyleriz. Fî 27 m Mehmed hubusi Sofular’dan Durmuş Mustafa 

(4) Şâhidân-ı merkûmanın alel-usul tezkiyelerini taleb iderim. Fî 27 m 
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(5) Şâhidân-ı merkûmanın tecüme-i hallerine vukuf-u tammeleri olan mezkûr 

Çay Karye-sinden Mustafa bin Ahmed bin Abdullahdan evvela ba-varaka-i mestüre 

sirran ve ba‘dehû Kırhüyüğü Karyesi’nden Ağazade Abdülcabbar Efendi ibn-i Hacı 

Mehmed ve Pirömerli Karyesi’nden Molla Sadık bin Hacı Halil’den alenen ledet-

tezkiye herbiri adil ve makbülüş-şehâde idükleri işâr ve ihbar olunmağın mücibince 

ba‘del-half vel-hükm merkebi mezkûru müdde‘î merkûma it‘â ve teslime Vekil 

mümâ-ileyhe tenbih olunduğu. Fî 27 Rabîu’l-âhir sene 316 

 

Sayfa No : 54 

Hüküm No : 56 

Tarihi  : 20 Rabîu’l-âhir 316 

 

(İki Yaşında Boz Renkli Merkebden Doğup Kendi Malı Olan Bir Aded 

Merkebin Kaybolması) 

(6) Medîne-i Tarsus Kurası’ndan Halil Efendioğlu Karyesi sakinlerinden ve 

Seyyid bin Ahmed m Tarsus’un Müfti Mahâllesi’nden Kürüz Osman bin Müslim 

müvacehesinde Ali Fakir Karyesi’nden Hasankü bin Osman ve kezâlik Ali Fakir 

Karyesi’nden Kalburcu Hasan bin Ali hâzır oldukları halde da‘va ve takrir-i kelâm 

idüp işbu müayene olunan göğsü kolan kesikli iki yaşında boz merkeb kezâlik boz 

eşkâlde merkebden doğmuş netacen yerimde malım iken târihden on dört gün mü-

kaddem marruz-zikir Ali Efendi oğlu Karyesi’ndeki hanem derününden leylen zayi 

olup el-yevm merkûm Kürüz Osman yedinde bil-mamla bil-istihkak taleb iderim 

deyü bad-ed-da‘va ves-suâl merkûm Osman dâhi cevabında müdde‘âye merkeb işbu 

hazıran mezbûrandan Kalburcu Hasan’ın boz merkebinden doğmuş netacen yedimde 

malı iken bundan iki mâh mukaddem mezbûr Kalburcu Hasan mezkûr merkebi altı 

aded sim micediye mükabi-linde hazır-ı mebür Hasankü’ye bey ve teslim ol-dâhi 

ba‘del-iştira edâ ve teslim ve ol-vecihle merküm Hasankü’nün yedinde ve malı iken 

merküm Hasan’kü dâhi zikir olunan merkebi yedimde malım olan bir re‘s alnı sakar 

al bargiriyle bi-tarikil-mükabaza iştira itdim benimdâhi bu-vecihle yedimde malımdır 

deyü hazıran-ı mezbûranın tasdikleriyle ma‘an vâzı-ı-yedini ikrâr ehâd-ü hümâ aha-

rın etac müdde‘âsını inkâr. Fî 30 Rabîu’l-âhir sene 316 
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El-hazır-ı mezbûr Hasan bin Ali/el-hazır-ı mezbûr Hasankü/el-müdde‘â-aleyh 

Kürt Osman/ el-müdde‘î Derviş bin Ahmed 

İşbu parmak işaretleri müdde‘î Derviş ve müdde‘â-aleyh Kürt Osman ve hazı-

ran-ı mezbûranın her birinin olduğunu tasdik ideriz. Fî 30 m 

 

Sayfa : 55 

 

(1) Mezbûr Osman’dan ber-mücib-i fetva-yı şerʻîf beyyineleri kimler idüğü 

olunan suâle cevaben herbiri Ali Fakih Karyesi’nden Ömer oğlu Hüseyin ve Topal 

Derviş ve Hacı oğlu Ali ve Çini Ali’nin oğlu Ali ve Beşar oğlu Ali Canan oğlu Mus-

tafa ve Mehmed ve Ebşek oğlu Ömer ve Kahraman oğlu Süleyman ve Çeltekoğlu 

Mehmed namün kimesnelerdir bunlardan ğayri şâhidim yokdur. Fî 30 Rabîu’l-âhir 

sene 315 

(2) Müsemmiyünden ve Ali Fakih Karyesi’nden Topal Derviş bin Ahmed bin 

Hüseyin ve Cananoğlu Mehmed bin Hasan bin Mehmed M mezbûr Derviş müvace-

hesinde istişhad olunduklarında işbu müayene olunan bir re‘s iki yaşında boz dişi 

merkeb işbu hazır-ı mezbûr Kalburcu Hasan’ın kendi merkebinden doğmuş netacen 

yedinde malı iken târihden iki mâh işbu hazır-ı mezbûr Hasankü’ye altı Mecîdiyeye 

satdı merküm Hasankü’nün bu-vecihle yedinde malı iken oldâhi müdde‘â-aleyh 

mezbûr Osman’ın bir re‘s al bargiriyle mükayaza eyledi binâen-aleyh işbu çoğan 

merkeb mezbûr Kalburcu Hasan’ın netacen yedinde malı olduğuna şâhidiz şehâdet 

dâhi ideriz. Fî 30 Rabîu’l-âhir sene 316 eş-şâhid mezbûr Sabanoğlu/eş-şâhid mezbûr 

Tutlu Hasan Durmuş 

(3) Şâhidân-ı merkûman haklarında bir diyeceği olup olmadığı müdde‘îden 

ledes-suâl usulen tezkiyelerini taleb iderim. Fî 30 Rabîu’l-âhir sene 316 

(4) Şâhidân-ı mezbûran mezkûr Alifakih Karyesi’nin imamı Molla Mehmed 

bin Ömer ve Azası Kürt Bekir Ağa ibn-i Mustafa’dan  

(5) Evvela ba-varaka-i mestüre sirran ve ba‘dehû mezkûr Karyeden Durmuş 

bin Mehmed bin Durmuş ve Hasan bin Osman bin Ali’den dâhi alenen ledet-tezkiye 

vet-tadil şehâdetleri makbul olmağın mücibince müdde‘i merkûm Derviş ber-vech-i 

müherrer eylediği da‘va-yı mezkûresiyle müdde‘â-aleyh merkûma bi-vech-i şerʻî 

muarazadan men olunduğu. Fî 20 Cemâziye’l-evvel sene 316 
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Sayfa No : 55 

Hüküm No : 57 

Tarihi  : 2 Cemâziye’l-evvel 316 

 

(Mülk Satışında İhtilaf) 

(6) Medîne-i Tarsus Mâhallatı’ndan Zorbaz Harkı Mahâllesi’nden Salih bin 

Hasan M mezkûr Zorbaz Harkı Mahâllesi’nden Ali Ağa ibn-i Ahmed müvacehesinde 

arsası ruha evkâf-ı dâhilinde olub üzerinde olan ebniyesi yedimde malım ve mülküm 

olan marruz-zikir Zorbaz Harkı Mahâllesi’nde kâin kıbleten sağır Ali bin Ahmed 

şarken Zeyneb Hatun ibnet-i Abdullah ve ğarben Babo Mehmed menzilleri şimâlen 

Devecizade Karyesi bahçesiyle mâhdud olan on puşteli bir göz harimi târihden beş 

sene akdem körmüş namında bir keniseye icâr evirerek askerlik ile havran cihetine 

gitmişdim el-yevm geldiğimde güya kendi malım olmak üzere merkûm Ali Ağa 

vâzı-ül-yed bulunduğundan keffi yed birle tarafıma teslimini taleb iderim deyü le-

ded-da‘va ves-suâl merkûm Ali Ağa dâhi cevabında merkûm Salih iddiʻâ eylediği 

hudud-u mâhdud-u mezkûru târihden oniki sene mukaddem ğaib anil-meclis Kör 

Hasan nam kimesneye üç aded sim Mecîdiye semen-i medf‘u ve makbuz mükabilin-

de ve bey ve temlik ve teslim ol-dâhi ba‘del-iştira vet-tesellüm ânın dâhi bu vecihle 

yedinde malı iken merkûm dâhi târihiyle herbirisine mükaddem ğaib anil-meclis 

Şamlızâde Hasan Efendi’ye altı aded sim Mecîdiye mükabilinde bey ve temlîk ve 

teslim ol-dâhi ba‘del-iştira vet-tesellüm anın dâhi bu-vecihle yedinde malı iken 

mümâ-ileyh Hasan Efendi dâhi dört mâh mukaddem zikir olunan altı aded sim 

Mecîdiyeye semen-i medf‘u ve makbuzu mukabilinde ve bana bey ve temlîk ve tes-

lim eylediğinde ben dâhi ba‘del-iştirâ vet-temellük vet-tesellüm ol-vecihle târih-i 

mezkûrden berü yedimde malımdır bi-hakkın vâzı-yed iderim deyü ba‘ded-def‘i vel-

inkâr. Fî 2 Cemâziye’l-evvel sene 316 

Not: Alt kısım çok silik olduğundan okunamamıştır. 
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Sayfa No : 56 

Hüküm No : 58 

Tarihi  : 7 Cemâziye’l-evvel 316 

 

(Hiçbir İş Yapamayıp Fakir Olduğu İçin Oğlu Rasül’e Nafaka Takdir 

Edilmesi) 

(1) Yunusoğlu Karyesi’nden zat-i Molla Hüseyin bin Kezir Mahmud ve 

Mehmed Efendi ibn-i Hasan Ağa tarifleriyle müarrafe olan İmiş Hatun ibnet-i öker 

M mevt olan Sulbi Kebir oğlu Molla Rasül bin Hüseyin mâhzarında da‘va ve takrir-i 

kelâm idüb ben fakire ve naçar olup karü kisbe muktedire olmadığım ecilden muzta-

ribül-ahvâl olmamla kıbel-i şerʻîden oğlum mezbûr Molla Rasül üzerine karar kifâye 

nafaka baha farz ve takdir olunmak matlubumdur didikde ol-dâhi cevabında mezbûre 

imiş Hatun validem olduğundan hanemde ma‘an sakin olduğu halde nafaka ve kisve-

si içün edâ ideceğimi haneme gelmediği halde viremeyeceğimi beyân eylerim. Fî 7 

Cemâziye’l-evvel sene 316 el-müdde‘â-aleyh Hacı Hüseyin oğlu Molla Rasül/el-

müdde‘î mezbûr el-hac 

(2) Müdde‘â-aleyh merkûmun bu babdaki müdafâası şer‘ân şayan-ı iltifat ol-

madığından târihden itibaren karar-ı mâr-u idüğü ihbar olunan şehri üç aded sim 

Mecîdiye mezbûranın rızasıyla mezbûr Molla Rasül üzerine nafaka ve kisve baha 

farz ve takdir olduğu işbu Mahâlle şerh verildi. Fî 7 Muhzır Câmi-i Atik Mahâlle-

si’nden Sakızlı Mahâllesi’nden Kezir Mahmud bin Hüseyin 

  

(Nikâh Akdi Da‘vası) 

(3) Medîne-i Tarsus nevahisinden Külek Nâhiyesi’ne tâbi‘ Küçük Karye-

si’nden Ak Mehmed oğlu Ali bin Abdullah Çavuş M karye-i mezkûrede sakine zat-i 

zeyl-ı zabıtda muharreril-esami kimesneler tarifleriyle müarrafe olan Selver bint-i 

Abdülhalim müvacehesinde bin üç yüz on altı senesi şehr-i Rabîu’l-âhirinin yirmi 

dördüncü günü işbu selver kendü hüsn-i rıza ve tav‘ı itibariyle nefsini bana akd ve 

tenkih üzere nâhiye-i mezbûre dâhilinde Karabucak nam Karyede Abdurrahman 

Kâhya’nın hanesinde Abdurrahman Kâhya’nın oğulları Molla Abdülkerim ve Hafız 

Hüseyin ve şar‘iki Ruslu Hüseyin ve Molla Receb nam kimesneler hazır olduğu ve 

bunlardan maa’da kimesne olmadığı halde tarafların mezbûr Hafız Hüseyin vekil 
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olduğu ba‘de kabulül-vekâle bendâhi bizzat hâzır olduğum halde merkûm Abdur-

rahman Kâhya’nın olmasında şâhidân-ı merkûmdan hâzır oldukları halde mezkûr 

Küçük Karyesi’nden imam Hacı Mustafa’nın oğlu Molla Ömer vasıtası ve bin guruş 

mehr-i müeccel ve müaccel tesmiyesiyle vekil-i mezbûr müvekkile-i mezbûreyi bil-

vekâle bana akd ve tenkih itdiğinde ben dâhi bizzat tenekküh ve kabul ve ol-vecihle 

me zebüre zevce-i menküha-i medhile ham olmuş iken hangi esbaba mebni ise güya 

hayra bikrimli izale itdi deyü Tarsus Hükümeti Aliyyesine istifa ve iddiâ itmiş hâl-

buki iddiây-ı vakıası vâhi ve bi-esas olduğundan ve ber-vech-i maruz nikâhlım bu-

lunduğundan keyfiyyeti mezbûreden işâr olunmasını talebi derim mezbûre dâhi ce-

vabında müdde‘î merkûmun bil-cümle kelimat-ı meşrühasını şifâhen tasdik vicahen 

tahkik eylediği işbu Mahâlle şerh verildi. Fî 9 Cemâziye’l-evvel sene 316 mürrif 

Sıraköy Karyesi’nden/ el-müarrif Tarsus Sakızlı Mahâllesi’nden/el-müdde‘â-aleyh 

mezbûre selver/ el-müdde‘î (Mühür) Ali 

 

Sayfa No : 57 

Hüküm No : 59 

Tarihi  : 14 Cemâziye’l-evvel 316 

 

(Nikâh Akdi Da‘vası) 

(1) Medîne-i Tarsus Mâhallatı’ndan olup zikr-i âtiyi rüşdünü iddiâ iden Habe-

şoğlu Salih oğlu İbrahim M Tarsus Mal sandığından (…silik) Habeşoğlu Salih bin 

Abdullah’dan (…) bil-vesaya vâzı-yed bulunan li-ebeveyn Ammisi Habeşoğlu Receb 

Ağa ibn-i el-mezbûr Abdullah müvacehesinde Tarsus Emvali Eytam Müdürü Meh-

med Efendi ibn-i Mustafa Efendi hâzır olduğu halde da‘va ve takrir-i kelâm idüp 

hala ben yirmi yaşını mütecaviz akil ve baliğ ve bülüğuma rüşdüm münfehim olup 

kendi ümürunu bin nefs rüyete Kadir ve ianet-i vasîden müstağni olmamla babam 

müteveffa-yı mezbûrden suret-i ba‘defteri kassam temessükleri mâlümül mikdar ak-

çeye müdir mümâ-ileyh marifetiyle vasî-yi mezbûr Receb Ağa vâzı-ıl-yed bulundu-

ğundan tarafıma it‘â ve teslime tenbih olunmak matlubumdur deyü ba‘ded-da‘va asi-

yi merkûm dâhi cevabında bil-vesâya vâzı-yedini ikrâr müdde‘i merkûmun ber-vech-

i müharrer rüşd müdde‘âsını hâzır müdür mümâ-ileyh ile ma‘an inkâr. Fî 14 

Cemâziye’l-evvel sene 316 şâhid (Mühür) şâhid (Mühür) müdde‘î (Mühür) İbrahim 
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(2) Müdde‘îyüne ber-vech-i müharrer müdde‘âsına şâhidleri kimler idüğü 

olunan suâle cevaben her biri İncehark Mahâllesi’nden Molla Yunus bin Timur ve 

Halil bin Ali ve Şaban bin Ali ve (…) oğlu Şaban ve Molla Salih ve Esmeroğlu Salih 

ve Afacıoğlu Salih namün kimesnelerdir bunlardan ğayri şâhidim yokdur. Fî 14 

mezkûr el-müdde‘î mezbûr (Mühür) 

(3) Mezkûr İncehark Mahâllesi’nden Yunus bin Timür bin Mustafa ve Halil 

bin Ahmed bin Ali M vasî ve müdür-i eytam müvacehesinde istişhad olunduklarında 

işbu müdde‘î İbrahim hala yirmi yaşını mütecaviz akil ve baliğ ve bülüğuna rüşdü 

münfehim olup ümürunu bin nefs rüyete Kadir ve iâneti vasîyyesine müstağnidir biz 

bu-vecih üzere şâhidiz şehâdet dâhi ideriz. Fî 14 Eş-şâhid mezbûr Halil/eş-şâhid 

mezbûr Molla Yunus ibn-i Molla Şühüd ibn-i Mustafa 

(4) Şâhidân-ı merkûmandan haklarında bir diyeceği olub olmadığı vasî ve 

müdirden olunan suâle cevaben alel-usul tezkiyelerini taleb ideriz. Fî 14 el-vasî 

(Mühür)/müdir mümâ-ileyh (Mühür) 

(5) Şâhidân-ı merkûmana mensub oldukları İncehark Mahâllesi’nin imamı 

Molla Mustafa bin Mehmed ve muhtarı sanisi Süleyman bin muhsinden ba-varaka-i 

mestüre sirran ve ba‘dehû Deli İbrahimoğlu Ali Ağa ibn-i Abdullah ve Süleyman 

Ağa ibn-i Abdullahdan dâhi bil-müvacehe ledet-tezkiye şehâdetleri makbul olmağın 

mücibince merkûmun rüşdüne hüküm olunduğu. Fî ibtidayi Cemâziye’l-âhir sene 

316 

 

Sayfa No : 58 

Hüküm No : 60 

Tarihi  : 14 Cemâziye’l-evvel 316 

 

(İki Kulağının Ucu Kesik Boynuzu Uzun ve Eğru Karnının Altı Siyah 

Öküz Gündüz Vakti Bahçeden Kaybolub Süleyman Adlı Kişide Buldum 

Bana Teslimi) 

(1) Eski Sahralı Mahâllesi’nden Süleyman bin İmran M Karaisalu Kazâsı Ku-

rası’ndan Bayramlı Karyesi’nden Süleyman bin Keçeli Süleyman müvacehesinde 

mezkûr Bayraklı Karyesi’nden Lüleci Osman oğlu Ali hâzır olduğu halde babamdan 

bil-irsiş-şerʻî yedimde malım olup işbu müayene olunan iki kulağını uçları kesik 
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uzunca eğri boynuzlu arkası boz karnının altı siyahça bir re‘s öküz târihden beş mâh 

mukaddem sakin olduğum bahçeden neharen zay-i olub el-yevm mezbûr Süleyman 

yedinde bulmamla bil-istihkak tâleb iderim deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl mezbûr ye-

dimde malı bulunduğu ve Hacı Mezbûr dâhi zikir olunan öküz kendi siyah öküzün-

den doğmuş netacen yedinde malı olduğunu ba‘ded-def’â vel-inkâr. Fî 14 Cemâzi-

ye’l-evvel sene 316 el-hâzır Ali/el-müdde‘â-aleyh (Mühür) Süleyman/el-müdde‘î 

Süleyman 

(2) Hazır-ı mezbûrden netac beyyinesine mutabık şâhidleri kimler idüğü olu-

nan suâle cevaben her biri Farit Karyesi’nden Kara Mehmed bin Memiş ve Dede bin 

Mehmed ve Celleşof’un Ali ve Hasan oğlu Ali namün kimesnelerdin bunlardan ğayri 

şâhidim yokdur. Fî 4 el-hâzır Ali önümüzdeki cumartesi gününe şâhidlerini getirmek 

üzere talebeye mehil verilmişdir 

(3) Hâzır mezbûr Olca Osman oğlu Ali yevm-i mezkûrde huzur-u şer‘a gele-

rek zikir olunan öküz hakkında her nekadar netac da‘vası eylemiş isede işbu iddiâm 

vâhi ve bi-isas olup ancak öküz mezkûr Tekkeli Sarı Mustafa oğlu Mehmed’in malı 

olmak üzere târihden dört mâh mukaddem yedimde malım olan bir re‘s merkebin 

resmîyle mükayaza eyledim binâen-aleyh öküzü mezkûr bi-tarikil-müzayaka yedim-

de malım iken ber-vech-i müharrer Süleyman’a altı Mecîdiyeye satdım deyü cevab i 

der. Fî 16 Cemâziye’l-evvel sene 316 el-hâzır mezbûr Ali 

(4) İşbu ifâde ile parmak işareti mezbûr Ali’nin olduğunu tasdik eyleriz 

Mehmed Hulusi   

(5) Bu suretde müdde‘înin ikâme-i beyyine eylemesi evla olmağla mezbûr 

Süleyman’dan müdde‘âsına mutabık şâhidleri kimler idüğü olunan suâle cevaben 

Ömer Mahâllesi’nde Sakızoğlu Ahmed ve Yusuf ve İbrahim ve Hasan oğlu Ali ve 

Ahmed bin (boş) namün kimesnelerdir bunlardan ğayri şâhidim yokdur. Fî 16 m el-

müdde‘î Süleyman  

(6) Eski Ömerli Mahâllesi’nden ve müsemmiyünden Sakızoğlu Ahmed bin 

Ahmed bin Yusuf ve Yusuf bin İbrahim bin Ahmed M mezbûr Osman müvacehesin-

de istişhad olunduklarında işbu müayene olunan iki kulağının uçları kesik eğri boy-

nuzlu arkası boz karnının altı siyahça bir re‘s öküz işbu müdde‘î Süleyman bin İm-

ran’ın dört senedir babasından bil-irsiy-şerʻî yedinde malı olduğuna şâhidiz şehâdet 
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dâhi ideriz. Fî 18 m eş-şâhid mezbûr Yusuf (Mühür) Ahmed/ eş-şâhid mezbûr Ah-

med (Mühür) Ahmed 

Şâhidân-ı merkûmân haklarında bir diyeceği olup olmadığı müdde‘î 

merkûmdan olunan suâle cevaben alel-usul tezkiyelerini taleb iderim didi. Fî 18 m. 

 

Sayfa :59 

 

(1) Şâhidân-ı merkûmana mensub oldukları marruz-zikir Eski Ömerli Mahâl-

lesi’nin imamı Abdurrahman bin Hasan ve muhtarı sanisi Ahmed bin Mustafa’dan 

evvela ba-varaka-i mestüre sirran ve ba‘dehû Yeni Ömerli Mustafa Ağa ibn-i Dey-

yab bin Abdullah ve Benefşeden İbrahim bin Mahmud bin Abdullah’dan dâhi alenen 

ledet-tezkiye herbiri adil ve makbulüş-şehâde idükleri ihbar olunmağın mücibince 

ba‘det-tahvil-ifiş-şerʻî vel-hükm müdde‘âye öküzü müdde‘î mezbûr Süleyman’a it‘â 

ve teslime tenbih olunduğu kayıd şod Fî 19 Cemâziye’l-evvel sene 316 

 

Sayfa No : 59 

Hüküm No : Yok 

Tarihi  : 19 Cemâziye’l-âhir 316 

 

(Para ile Aldığım Bir Aded Erkek Boz Merkeb Kaybolub İsmail’de Bul-

dum Bana Teslimi) 

(2) Afgan Mahâllesi’nden zat-i Molla Derviş bin Ahmed Efendi ve Nalebent 

fakir bin Abdullah tarifleriyle müarrafe olan Emine bint-i Hacı Hasan M Kargılı 

Karyesi’nden İsmail bin Mustafa müvacehesinde Ali Fakih Karyesi’nden Molla 

Mehmed bin Mehmed hâzır olduğu halde da‘va-ı ve takrir-i kelâm idüp üç senedir 

şir‘âen yedimde malım olup işbu müayene olunan bir re‘s erkek boz merkeb târihden 

dört mâh mukaddem mülkümden zay-i olup el-yevm mezbûr İsmail yedinde bul-

mamla bil-istihkak taleb ederim deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl mezbûr İsmail dâhi ce-

vabında zikir olunan merkebi târihden üç hafta mukaddem beş aded sim Mecîdiye 

semen-i medf‘u ve makbuzu mukabilinde işbu hâzır mezbûrdan iştira itdim ben dâhi 

bu-vecihle malımdır deyü cevab ider hazır-ı merkûm dâhi zikir olunan merkeb kendü 

boz merkebinden doğmuş netacen yedinde malı olduğunu bil-beyân her biri müd-
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de‘îye-i mezbûrenin müdde‘âsını inkâr. Fî 19 Cemâziye’l-evvel sene 316 el-hâzır 

mezbûr (Mühür) Mehmed/ el-müdde‘â-aleyh mezbûr İsmail (?) El-müdde‘â-aleyh 

mezbûre (Mühür) 

(3) Ber-vech-i müharrer eylediği netac müdde‘âsına mutabık beyyineleri kim-

ler idüğü hazır-ı mezbûrden olunan suâle cevaben herbiri Ali Fakih Karyesi’nden 

küre Hüseyin ve Hasankö ve Karakabzoğlu Durmuş ve Çil Veliyyüddin Hargeleci 

Başar namün kimesnelerdir bunlardan ğayri şâhidim yokdur. Fî 19 m (Mühür) 

(4) Müsemmiyünden ve mezkûr Ali Fakih Karyesi’nden Masankö bin Osman 

bin Ale ve Karakabza oğlu Durmuş bin Mehmed bin Durmuş M mezbûre Emine 

müvacehesinde istişhad olunduklarında işbu müayene olunan bir re‘s boz merkeb 

işbu hazır-ı mezbûr Molla Mehmed’in kendi boz merkebinden doğmuş netacen ye-

dinde malı olduğuna şâhidiz şehâdet dâhi ideriz. Fî 20 m eş-şâhid mezbûr Durmuş/ 

eş-şâhid mezbûr Hasankö 

(5) Şâhidân-ı merkûmân haklarında bir diyeceği olup olmadığı mezbûreden 

olunan suâle cevaben alel-usul tezkiyelerini taleb iderim. Fî 20 

(6) Şâhidân-ı mezbûra mensub oldukları Ali Fakih Karyesi’nin imamı men-

nanzâde Feyzullah Efendi ibn-i (boş) ve Aza Kürt Bekir Ağa ibni (boş) evvela ba-

varaka-i mestüre sirran ve ba‘dehû meclis-i şerʻîde mezkûr Alifakih Karyesi’nden 

Molla Ahmed bin Süleyman bin Abdullah ve Mustafa Ağa ibn-i Halil bin Abdur-

rahman dâhi alenen ledet-tezkiye herbiri adil ve mâhbulüş-şehâde idükleri ihbar 

olunmağın mücibince müdde‘îye-i mezbûre ber-vech-i müharrer eylediği da‘va-yı 

mezkûresiyle müdde‘â-aleyh merkûma bi-vech-i şerʻî muarazadan men olunduğu. Fî 

20 Cemâziye’l-evvel sene 316 

 

Sayfa No : 60  

Hüküm No : Yok  

Tarihi  : 20 Cemâziye’l-evvel 316 

 

(Kendi Malımdan Olup Bir Yaşında Siyah Düğü Kaybolub Yavede Ol-

makla Teslimi) 

(1) Şamlı Mahâllesi’nden Yusuf bin Molla Mehmed M Yave meʻmûru vekili 

olup husûs-i atide husûmet ve redd-i cevaba kıbel-i şerʻîden mezün Ahmed Efendi 
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ibn-i Hacı Cuma müvacehesinde netacen yedimde malım olup işbu müayene olunan 

bir yaşında siyah düğe târihden yedigün mükaddem mülkümden zay-i olup cânib-i 

yavede bulmamla bil-istihkak taleb iderim deyü ba‘ded-da‘va ves-suâl vekil dâhi 

cevabında düğe-i mezkûr lükata olmak üzere cânib-i mir’i içün müvekkilinin bil-

emâne vâzı-yedini ikrâr maa’day-ı inkâr. Fî 23 Cemâziye’l-evvel sene 316 el-

müdde‘î Yusuf 

(2) Şamlı Mahâllesi’nden Süleyman bin Ali bin Hasan ve Kamil bin Molla 

Yusuf bin Molla şühud M vekil mümâ-ileyh müvacehesinde istişhad olunduklarında 

işbu müayene olunan bir yaşında siyah Düğe işbu müdde‘î Yusuf’un kendi ineğinden 

doğmuş netacen yedinde malı olduğuna şehâdet dâhi ideriz. Fî 23 m eş-şâhid mezbûr 

Kamil/eş-şâhid Süleyman 

(3) Şâhidân-ı merkûmân haklarında bir diyeceği olup olmadığı vekilden le-

des-suâl alel-usul tezkiyelerini taleb iderim didi. Fî 23 m el-vekil  

(4) Şâhidân-ı merkûmanın ber-vecihle adil ve makbulüş-şehâde olduklarını 

tasdik ideriz. Fî 23 m. 

 

Sayfa No : 61 

Hüküm No : 61 

Tarihi  : 25 Cemâziye’l-evvel 316 

 

(Akilbaliğ Olan Küçük Kızının Vasîsi Hakkında) 

Müfti Mahâllesi’nden Hacı Ahmed Hamis ibn-i Hacı Hamisin ba‘vekâlet-i 

amme vekil-i şerʻîsi da‘va vekillerinden Abdülhamit bin Mehmed Efendi M Tarsus 

Emvâl-i Eytam müdürü olup husûmet ve redd-i cevaba kıbel-i şerʻîden mezün Meh-

med Hulusi Efendi ibn-i Mustafa Efendi müvacehesinde Hacı Mahmud Hamis Ağa 

ibn-i el-mezbûr Hacı Mahmud Hamis Ağa hâzır olduğu halde Sofular Mahâllesi’nde 

bundan akdem vefat iden Çelebi Ahmed kerimesi Hasibe nam sağirenin Tarsus 

Emvâl-i Eytam sandığında bulunan Akçesinden müdir-i esbak zamanında Fî 1 Ra-

mazan sene 302 târihinde sağire-i mezbûrenin vasîsi hâzır mümâ-ileyh Hacı Mehmed 

Ağa marifeti ve müvekkilim mezbûr Hacı Ahmed hamis kefaletiyle Tarsuslu Arif 

(…) Ağa’ya ma‘a mürabaha 4395 guruş ona teslim ol-dâhi istidane ve tesellüm itmi-

şisede güya bu târihe kadar güzeşte müzakeresi 4976 guruşki cem‘an 9761 guruş 
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kefâleti hasebiyle müdir mümâ-ileyh ba‘marifeti icrâ müvekkilimden taleb itmekde 

ve hâlbuki mezbûre Hasibe Hatun târihden dokuz sene mukaddem yirmi yaşını mü-

tecaviz akıl ve baliğ ve büluğunu mukir ve muterif olarak işbu yedimde olup müaye-

ne olunan Fî 26 Şubat 305 târihli bir kıt‘â makbuz ma‘a ibrâ senedi müccibince mü-

vekkilim kefâleti hasebiyle medyün olduğu mezkûr dört bin yedi yüz doksan beş 

guruş makbuz senedinde münderic târihe kadar güzeştesi bil-hesap cem‘ân elli dört 

aded lira-yı Osmanîye baliğ olup ve meblağ-ı mezkûr elli dört lirayı ber-vech-i mü-

harrer akil ve reşide olduğuna binaen mâhzar-ı şühüdde müveakkilim kefil-i mezbûr 

Hacı Ahmed Ağa yedin-den bit-tamam vel-kemal ahz ve kabz ile istifa-yı hak ile 

idüp ol-vecihle Akçe-i vahide alacağı kalmadığı ve meblağ lirayı mezkûrlerlede 

dükkân iştira idüp mutasarrıf iken mezbûr Hasibe Hatun’un bin üç yüz on bir sene-i 

Rumiyesinde vuku-u vefatıyla mezkûr dükkân veresesi zevci ve oğlu ve kızına inti-

kal eylemiş binâen-aleyh müdir mümâ-ileyhin el-yevm bu-vecihle akçe taleb etmesi 

ğayri caiz olduğundan kefâletinin ibtaliyle bir dâhi akçe taleb eylememek üzere mü-

dir mümâ-ileyhe tenbih olunmak matlubumdur deyü hâzır mümâ-ileyhin tasdikiyle 

ma‘an ba‘des-suâl müdir mümâ-ileyh cevabında sağir-i mezbûre Hasibenin malı ol-

mak üzere bu ana kadar teraküm itmiş murabahasıyla ma‘an cem‘ân 9761 guruş bi-

hasebil-kefâle müvekkilinden taleb eylediğini ikrâr vekil mümâ-ileyhin maa’dâ 

müdde‘âsını inkâr. Fî 25 Cemâziye’l-evvel sene 316 Hacı Mahmud /Ali Naili (Mü-

hür) 

 

Sayfa No : 62 

Hüküm No : 63 

Tarihi  : 3 Cemâziye’l-âhir 316 

 

(Kuyuya İndirerek Tüfekle Öldürülen Kişinin Katilleri Hakkında) 

(1) Medîne-i Tarsus Mâhallatı’ndan Sofular Mahâllesi ahâlisinden olup ber-

vech-i âti katileh vefat iden Sabanların Hacı İsmail bin Veli Mehmed bin Abdul-

lah’ın verâseti anası Fatıma bint-i Mustafa nam karındaşı Ali Ağa ibn-i Abdurrah-

man’a münhasıra olduğu şahdeyni madelen şehâdetleriyle mâhzar-ı hasm-ı cahidde 

ber-nehc-i şerʻî sabit ve sübütü vârislerine hükmü şerʻî lahik olduktan sonra zat-ı 

tarifi şerʻî ile müarrafe mezbûre Fatıma Hatun ve mezbûr Ali Ağa medîne-i mezbûre 
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mahkemesinde maküd-ü meclis-i şerʻîmizde maktül-ü mezbûrun katili olmak üzere 

mezbûre habishanesinden meclis-i mezkûre ihzâr olunan Sabik Mahâlle Bekcibaşısı 

Mustafa Ağa ibn-i Hacı Mehmed müvacehesinde bin üç yüz on beş senesi şehr-i zil-

hiccetiş-şerʻîfe ibtidâsı çarşamba akşamı medîne-i mezbûrede kâin feriksan-ı nam 

mevkide harabdide olan malı çıkarmak üzere mezbûr Mustafa Ağa ve Refik-i ğaib 

Abdüsselam mürisimiz müteveffa-yı mezbûru alup mâhalli mezbûre getürüp malı 

çıkarmak üzere mürisimizin beline kendir bağlayup ve mezbûr Abdüsselim kendiri 

tutup bir arşın kadar mürisimizin kuyudan aşağı indirdiği esnada mezbûr Mustafa 

Ağa yedinde bulunup derünü kurşun memlü olan gümüş bilezikleri tâ‘bîr olunur tü-

fenki birbirini müteâkib üç defe mürisimiz müteveffa-yı mezbûra bi-ğayri hakkın 

amden endaht eylediğinden kurşunu mürisimiz başına ve gözleri üzerine isabetle 

darb ve cerp idüp mürisimiz mezbûr ol anda cerh-i mezkûrden müteessiren vefat 

idüp hatta carih-i mezkûr Mustafa meclisde istintakda ve meclis idâre heyeti huzu-

runda mürisimizden mecrühü mezkûru ber-vech-i müharrer biğayri hakkın amden 

darb ve cerh idüp cerh-i mezkûrden müteessiren ol-anda vefat eylediğini tayiân ve 

katiyyen ikrâr ve itiraf dâhi itmekle müccib-i şerʻisi olan kısas icrâ olunmak matlu-

bumuzdur deya ba‘ded-da‘va ves-suâl mezbûr Mustafa Ağa dâhi cevabında müdde‘î 

ve müdde‘îye-i mezbûrenin ber-vech-i müharrer müdde‘âlarını külliyen inkâr eyledi. 

Fî 3 Cemâziye’l-âhir sene 316 el-müdde‘â-aleyh Mustafa (Mühür) Hacı Mustafa/ el-

müdde‘îye-i mezbûre Fatıma el-müdde‘î (Mühür) Ali 

 İcâb-ı şerʻîsi beyân buyrulmak üzere faziletlü Müfti Efendi Hazretleri’ne  

 Mezbûre Fatıma ve hem erkarındaşı Ali bu ifâde-i meşrühalarını ber-vecn-i 

şerh-i isbat etmeleri lazımdır. 

(2) Ber-mücib-i fetva-yı şerʻîfe verese-i merkûmândan ber-vech-i müharrer 

müdde‘âlarına şâhidleri kimler idüğü olunan suâle cevaben Müftizade Yakup Efendi 

ve Polis Mustafa Efendi ve Mersin müdde‘î umum-i muâvini Memdüh Beğ ve Efgan 

Abdüsselam ve Polis Ahmed Efendi mülâzim Muharrem Efendi Sabık Gümrük 

Kâimmakamı Eyre Beğ müstantık muavini Hacı Hüseyin Efendi Mersin mutasarrıf-ı 

sabiki Nazım Beğ Efendi hazretleridir bunlardan ğayri şâhidim yokdur. Fî 26 

Cemâziye’l-ahir sene 316 el-müdde‘îye mezbûr Fatıma (Mühür) 

(3) Mülazim muharrem Efendi ibn-i Süleyman Efendi huzur-u şer‘a celb 

olundukda âdem-i malümât beyân eyledi. Fî 12 Receb sene 316  
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(4) Mustantık muavini olup Câmi-i Atik Mahâllesi’nde mukim Hüseyin 

Efendi ibn-i Mehmed dâhi istişöhad olundukda Bekcibaşı Mustafa Ağa cürm-ü aha-

rına atf itdi fakat idilen teşrihi müayenede maktülün Bekçibaşı Mustafa Ağa tarafın-

dan endaht idilen martin kurşunundan müteessiren vefat itmiş olduğu anlaşılması 

üzerine bezbür müdde‘î Memdüh Beğ Efendi tarafından ikinci def‘â icâ olunan tah-

kikatında cürmü vâk-i bil-fiil kendisi iykağ itdiğini ikrâr itmiş isede bunu müteakib 

mâhalli cürümde isti‘mâl olunan martinde haremi tarafından aharına satılur iken ce-

zalanarak polis meʻmûru Mustafa Efendi tarafından derdest idilmiş benim yanımda 

katil itdiğini ikrâr itmedi. Fî 12 m Müavin Hacı Mustafa 

 

Sayfa  : 63 

Hüküm No : Yok 

 

(1) Müsemmiyünden mümâ-ileyh Yakup Ağa ibn-i İsmail Hakkı Efendi hu-

zur-u şer‘a celp ve ledel-isticvab Bekcibaşı Mehmed Ağa’nın ağzından bu-babda 

usulen bir şey işitmediğini ve buna dâir malümatı olmadığını bil-beyân âdem-i ma-

lümat eyledi. Fî 22 Receb sene 316 Mustafa 

(2) Eslaf-i Aliyye ahâlisinden olup el-halet-ü hazih-i Mersin Sancağı müdde‘î 

umumi müavini meʻmûriyet-i Aliyyesinde bulunan Mehmed Memdüh Beğ Efendi 

ibn-i Mehmed Şükrü Beğ Efendi müvacehesinde istişhad olundukda vakâ-yi 

mezkûrenin yani kıtâl vuku‘unun akibinde cihet-i adliyece icrâ idilecek takibat ve 

tahkukatda bulunmak üzere adliye nezaret-i celilesinden aldığım emr-i telgırafiye 

binâen Tarsus’a gelmişdim huzur-u müstantıkda mezbûr Bekçi Mustafa’nın isticvâbı 

sırasında merkûm Bekcibaşı Mustafa’nın maktül Çolak İsmail Bendbaşı nam mevki-

deki mağarada yedindeki martini silahıyla ve Mısrizâde Mustafa Efendi’nin teşvikiy-

le vurup öldürdüğünü tayiân ikrâr itdiğini işitdim ben bu-vecihle şâhidim şehâdet 

dâhi iderim Fî 14 Şaban sene 316 Makbülüş-şehâdedir. Mersin müdde‘î umum-i 

müâvini Mehmed Dede 

(3) Tarsus polis meʻmûru Ahmed Efendi ibn-i Nazır Ağa M mezbûr Bekçiba-

şı Mustafa Ağa müvacehesinde istişhad olundukda satılaran Hacı İsmail’in kanından 

dolayı Bekcibaşı Mustafa Ağa li-isticvab zabt odasına getirildiğinde olunan istintaki-

yesinde ben taşrada cemakandan dinliyor idim satıların İsmaili Mısrizâde Mustafa 
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Efendi’nin teşvikiyle ben vurdum öldürdüm ben bu-vecihle ağzından işitdim şâhidim 

şehâdet dâhi iderim fakat aleti kâtl-i beyân eylemedi. Fî 14 m Tarsus polis meʻmûru 

Mustafa 

(4) Bekcibaşı Mustafa Ağa dâhi cevabında ben afyon kullanıyordum ben bu 

cevabda bulunmadım şehâdetleri kabül itmem didi. Fî 14 m 

(5) Mersin polis meʻmûru Mustafa Efendi ibn-i Abdüsselam Efendi ibn-i Ab-

dullah M mezbûr Bekcibaşı Mustafa Ağa cevabında istişhad olundukda târihden iki 

sene mukaddem Tarsuslu Çolak İsmail’in Bekcibaşı Mustafa Ağa tarafından katl 

eylediği iddiâ üzerine taharri olundukda Çolak İsmail’in İncirli kuyu nam mâhalde 

naşı çıkarıldı Bekcibaşı Mustafa Ağa Hükümet-i Aliyye’ye celb idildi merküm Çolak 

İsmail’in katili kendisi olduğunu söyledi ne yolda vurduğu suâl olundukda mezkûr 

kuyuda hırsızlık mal var diyerek kendi ile kuyuya Abdüsselam birlikde sarkıdup ya-

lınız bir martin kurşunuyla vurduğunu Abdüsselam tarafından silah altılmadığını 

diğer görülen bir cerihası kuyuya düşmüş olduğundan taş değerek cerh idilmiş oldu-

ğunu söyledi ben bu-vecihle şâhidim şehâdet dâhi iderim. Fî 8 Şevval sene 316 

(6) Şâhidân-ı merkümanın bu-babdaki şehâdetleri muvafık ve şayan-ı kabul 

olup olmadığının beyân buyrulması faziletlü Müfti Efendi hazretlerinden şüphe ve 

anın şehâdeti makbul olunduğu beyân buyrulmuş isede mücib-i şerʻîsi kısas veyahut 

diyeti muktazi olup olmadığının beyânı zımnında faziletlü Müfti Efendi Hazretle-

ri’ne 

(7) Şâhidân mümâ-ileyhimadan mümâ-ileyh Memdüh Beğ mensub olduğu 

mersin müdde‘î umum-i muâvin vekili Seyyid Efendi ibn-i (boş) ve Tarsus müdde‘î 

umumi müâvin vekili ve zabtiye meʻmûru Yüzbaşı Mehmed Hilmi Efendi ibn-i Ha-

san Efendi’den ve mümâ-ileyh Mustafa Efendi Tarsus’un Sakızlı Mahâllesi’nden 

Mersin’de mukim polis müavini Zenci Ali Ağa Efendi ibn-i Selim ve Mersin iskele 

komisyon meʻmûrlarından Sami Efendi ibn-i Mustafa Efendi evvela ba‘varâka-i 

mestüre sirran ve ba‘dehû Tarsus polis meʻmûru Abdullah Efendi ibn-i Mehmed Ağa 

ve Durmuş Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa ve Şamlı Hacı Bekir oğlu Mahmud Efen-

di’den dâhi bil-müvacehe alenen leddet-tezkiye herbiri adil ve makbülüş-şehâde 

idükleri ihbar olunmağın mücibince kısasına hükm olunduğu. Fî 24 Şaban Mustafa 

/el-müdde‘î Ali 
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Sayfa  : 64  

Hüküm No : Yok 

 

(Tuna Vilâyeti’nde Cuma Kasabası’nda Vefat İden Asker Hakkında) 

(1) Gülek Tekkeli Nâhiyesi dâhilinde Kuşcular Karyesi sakinlerinden zat-ı 

Enik Karyesi’nden Hasan hoca bin Hüseyin bin Mehmed ve Kuşcular Karyesi’nden 

İbrahim bin Ali bin Hüseyin tarifleriyle müarrafe Huri Hatun ibn-i Abdülğaffar mec-

lis-i şerʻi şerʻîfi enverde takrir-i kelâm ve tâ‘bîr anil-meram idüp zevci dâhilim olup 

kerm-ü zaferden Tuna Vilâyeti’nin Cuma Kasabası’nda sakin bin üç yüz iki sene-i 

Rumiyesi temmuzun yirminci günü bi-emrillâhi teâla mezkûr Cuma Kasabası’nın 

hastahanesinde vefat vefat idüp cenazesini şâhidün hâzır oldukları işbu haziran bit-

taleb mezkûr (...) Karyesi’nden mezbûr İbrahim bin Ali ve Halil bin İbrahim bin Ha-

lil nam kimesneler ile ihbar eylediklerinde ben hazıran-ı mezbûranı tasdik etmemle 

(...) hazıran-ı mezbûrandan ba‘del-istihbar nefsimi ahara tezvice kibel-i şerʻîden bana 

izin verilmek matlubumdur didikde. Fî 5 Cemâziye’l-âhir sene 316/Müarrif (Mühür) 

Müarrif  (Mühür) el-müdde‘îye-i mezbûre  

(2) Hazıran-ı mezbûran İbrahim bin Ali bin Hüseyin ve Halil bin İbrahim bin 

Halil M müstahbere-i mezbûre müvacehesinde istihbar olunduklarında fil-hakika 

işbu müstahbere Huri Hatun’un zevci dâhili asakir-i muvazzafadan bulunan Hüseyin 

bin Ali Tuna Vilâyeti’nin Cuma Kasabası’nda hastahanede sakin iken bin üç yüz iki 

senes-i Rumiyesinin şehri temmuzunun yirmi günü bi-emrillâhi teâla vefat idüp biz-

ler cenazesine müşahede ve salat ve defnine hâzır olduk buhusûsa bu-vecih üzere 

şâhidleriz ledel-iktiza şehâdet dâhi ideriz. Fî 5 Cemâziye’l-âhir sene 316 /eş-şâhid 

mezbûr (Mühür) eş-şâhid mezbûr (Mühür) 

 

(Askerde Vefat İden Kişinin Borçlarının Terekesinden Ödenmesi) 

(3) Zikr-i âti müteveffanın dayinlerinden ve Tarsus’un Müfti Mahâllesi ahâli-

sinden Cumazâde Yusuf Efendi ibn-i Ali Efendi M Ali Ağa Karyesi’nde sakin iken 

bundan akdem vefat iden Yunus bin Süleyman bin Abdullah’ın vârisi ve validesi 

olup zikr-i câ-î da‘vadan dolayı li-eclil-mühakeme ayrı ayrı günlerde üç defa mürase-

le-i şerʻîyye gönderilmiş isede gelmekten imtina ve red eylediği gibi müahharan 

gönderilen ihtarnameye dâhi âdem-i riâyetinden naş-i alel-usul vekil-i müsahhar 
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ta‘yîniyle ğıyaben hükm olunmasını müdde‘înin talebi üzerine vekil-i müsahhar 

ta‘yînine görülen lüzumdan mezbûrenin hukukunu muhafazaya kâfil olup kıbel-i 

şerʻîden vekili müsahhar ta‘yîn kılınan Derviş Efendi ibn-i İbrahim Efendi müvace-

hesinde. 

 

Sayfa No : 65 

Hüküm No : 64 

Tarihi  : 25 Cemâziye’l-âhir 316 

  

(Ticaret İçin Gittiği İzmir’e Vefat İden Kimsenin Verâseti) 

(1) (silik) Câ-î müteveffanın ber-vech-i ât-i vârisi olduklarrını iddiâ iden 

Debbağhane Mahâllesi ahâlisinden Ahmed bin Halil İbrahim M mezkûr Debbağhane 

Mahâllesi’nden Mehmed Baba bin Bekir Efendi müvacehesinde Fatıma ve Debbağ-

hane Mahâllesi’nde mukim zatları zirde müharreril-esami müslimin tarifleriyle müar-

rafe olan Fatıma Hatun ibnet-i Halil İbrahim ve Aişe Hatun ibnet-i Ali Ahmed ve 

Hanife Hatun ibnet-i Mehmed Ali hazıra oldukları da‘va ve takrir-i kelâm idüp fil-

asıl Tarsus ahâlisinden li-eclit-ticare İzmir’de sakin iken bundan akdem vefat iden 

işbu şollu dimekle maruf ve meşhüd Mustafa ibn-i el-mezbûr Halil İbrahim hazır-ı 

mezbûr li-ebeveyn karındaşımız mezbûre Aişe Hatun validesi mezbûre Hanife Hatun 

hem hemşiresi olup ol-vecihle verâseti benimle hazıratan-ı mezbûretan mevrüs ve 

münhasır olup bizden ğayri veresesine müstehakkı ahar-ıkimesnesi olmamağla mü-

teveffa-yı merkümun ecânibden mezbûr Mehmed Baba zimmetinde an-ciheti karz 

alacağı olan 72 guruş kablel-ahz ve istifa vuku‘u vefatına binâen meblağ-ı mezkûr 

verese-i merkümüne mevrüs olmağla ol-vecihle âlâ’ma-farazâllahü teâla meyane-

mizde iktisam üzere tarafımıza it‘â ve teslime mezbûr Mehmed Ağa’ya tenbih olun-

mak murad ideriz deyü hazıratan-ı mezbûretanın tasdikleriyle ba‘ded-da‘va ves-suâl 

mezbûr Mehmed Baba müteveffa-yı merkûma ol-mikdar guruş deyni olduğunu ikrâr 

müdde‘î merkümanı hazıretan-ı mezbûretanın ber-vec-i müharrer verâset müd-

de‘âlarını inkâr. Fî 25 Cemâziye’l-âhir sene 316 el-müdde‘â-aleyh (Mühür) Meh-

med/ el-hâzır (Mühür) /el-hâzır (Mühür) el-hâzır (Mühür) (? ) El-müdde‘î (Mühür) 
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(Verâset Da‘vası) 

(2) Debbağhane Mahâllesi’nden Molla Nuri bin Hafız Mustafa bin İbrahim ve 

Mustafa Ağa ibn-i Molla Süleyman bin Hasan M Mehmed Baba müvacehesinde is-

tişhad olunduklarında Tarsus’un Debbağhane Mahâllesi ahâlisinden olup li-eclit-

ticaret İzmir’de sakin iken bundan akdem vefat iten Mustafa bin Halil İbrahim bin 

Abdullah’ın verâseti işbu müdde‘î Ahmed ibnil-mezbûr Halil İbrahim li-ebeveyn er 

karındaşı ve hazıratan-ı mezbûratandan işbu Aişe Hatun ibnet-i Ahmed validesi işbu 

Fatıma Hatun ibnet-i Halil İbrahim li-ebeveyn hemşiresi ve işbu hazıra-i mezbûre 

bint-i Mehmed Ali li-üm hemşiresi olup verâseti bunlara münhasıradır bunlardan 

ğayri vârisi ve tekeresine müstehakkı ahar kimesnesi olduğu malümumuz değildir biz 

buhusûsa bi-vecih üzere şâhidleriz şehâdet dâhi ideriz. Fî 26 Cemâziye’l-âhir sene 

316 eş-şâhid mezbûr (Mühür) eş-şâhid mezbûr (Mühür) Mehmed Fevzi/el-müdde‘â-

aleyh (Mühür) Receb 

(3) Şâhidân-ı merkûman haklarında bir diyeceği olup olmadığı olunan suâle 

cevaben alel-usul tezkiyelerini taleb iderim. Fî 26 m 

 

Sayfa :66 

(1) Şâhidân-ı merkûman mensub oldukları marruz-zikir Debbağhane Mahâl-

lesi’nin muhtarı evveli Hacı Ömer Ağa ibn-i Mehmed bin Abdullah ve muhtarı sanisi 

Mehmed Ağa ibn-i Ali bin Abdullah’dan evvela ba-varaka-i mestüre sirran Hasan 

Ağa ibn-i Şaban ve İsmail Ağa ibn-i Reşid’den dâhi alenen ledet-tezkiye herbiri adil 

ve makbülüş-şehâde idükleri işâr ve ihbar olunmağın müteveffiye-i mezbûrenin 

verâsetlerine badel-hükm iş (...) guruşun verese-i sâire meyanelerinde âlâma-

farazâllahü teâla taksim olunmak üzere müdde‘î merküm Ahmed’e it‘â ve teslime 

müdde‘â-aleyh merkûm Mehmed Baba’ya tenbih olunduğu. Fî 27 Cemâziye’l-âhir 

sene  

(2) Vefiyyat-ı askerîyeden olup veresesinin istilamını havî Mersin mutasarrıf-

lığından Fî 24 Ağustos 314 târihli ve 482 numaralı tahrirat-ı Aliyyesi mücibince 

medîne-i Tarsus Nemrut Nâhiyesi Kurası’ndan Sebil Karyesi’nden olup beşinci or-

duyu humâyûn otuz üçüncü alayının üçüncü piyade taburunun dördüncü bölüğünde 

müstahdem iken vefat iden Örsek Ahmed’in verâseti zatları zeyilde müharreril-esami 

müslimin kimesneler tarifleriyle müarrafe olan zevce‘î menküha-i metrükesi Hatice 



133 

 

bint-i Hasan ile hazire-i Sağire kızı Fatıma ve li-ebeveyn kız karındaşı Aişe bint-i 

(…silik) olduğu hasmı cahidde marruz-zikir Karyesi’nden Sebil Karyesi’nden Hasan 

bin Molla Ali bin Abdülcabbar ve Gök Musalardan Abdülcabbar bin Ali bin Mustafa 

nam kimesneler şehâdetleriyle ber-nehci şerʻî (...) şâhidân-ı merkûmân alel-usul tez-

kiyeye havale şod Fî 26 Cemâziye’l-evvel sene 316 eş-şâhid mezbûr Hasan/ (...) 

şâhidân (Mühür) 

(3) Şâhidân-ı merkûman Hasan ve Abdülcabbar her-vecihle adl ve makbul 

olduklarını her-vecihle tezkiye eyleriz. Müdde‘î el-hac Mehmed bin Durmuş bin Ali/ 

(Mühür) Ahmed bin Hacı Hasan bin Abdullah/ Hasan hoca bin Mehmed bin Abdul-

lah 

İşbu parmak ve alâmeti asarileri mezbûrenin Köle Musalı’dan 

Müdde‘î el-hac Mehmed bin Durmuş bin Ali 

Müdde‘î Ahmed bin Mehmed bin Abdullah 

Müdde‘î Ahmed bin Hacı Hasan bin Abdullah 

Hasan hoca bin Mehmed bin Abdullah 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. DEĞERLENDİRME 

3.1. Sosyal Hayat 

3.1.1. Aile 

Aile, akraba yolu ile kişilerin bir arada bulunduğu, bağlı olduğu toplumsal 

değerdir. Aileyi oluşturan bireyler, içinde bulunduğu dönem ve bölgeye göre farklılık 

gösterip sosyal ve ekonomik yapı üzerinde etkili olmuştur. Geniş aile, aile re’îsi baş-

ta olmak üzere eş, çocuk, torun, gelin, damat, amca, dayı, hala ve teyzelerden oluşan 

kurumdur. Çekirdek aile ise, bir karı koca ve çocuklardan oluşmaktadır. Aile hâki-

miyetinin babada veya annede bulunması şeklinde ikiye ayrılmıştır. Baba hâkimiye-

tinde bulunan ataerkil ailede, onun çocuk ve yakınları yer alır. Anne hâkimiyetinde 

bulunan anaerkil ailede, onun çocuk ve yakınlarıyer almaktadır. Aile, eş sayısına 

göre ise ikiye ayrılır. Tek eşlilik “monogami” olarak geçerken, çok eşlilik “poliga-

mi” olarak geçmektedir. Aileyi oluşturan kişiler içinde bulunulan dönemin şartlarına 

göre sosyal ve ekonomik koşullar dâhilinde değişiklik göstermektedir. İslâmi anla-

yışda aile kurma ile ilgili olarak ayet ve hadisler bulunmaktadır. Aile kişilerin içinde 

yaşadığı toplum ve nesillerin devamını sağlayarak, dini olarak uygun değerleri olan 

önemli bir yapıdır (Aydın, 1989:196). 

Aile ve kanbağı toplumun temel yargılarını oluşturur. Osmanlı toplumunda 

ailenin yaşantısında değişiklikler bölgesel olup, etniklikten ziyade coğrafî kaynaklı-

dır (Ortaylı, 2000:1-2). İslâm dinindeki anlayışda nesillerin devam edebilmesi için 

evlilik gerekli görülüp desteklenmiştir (Acar, 2010:496). Ailenin, en genel tanımı, 

kadın ve erkeğin evlenmesiyle meydana gelen toplumsal yapının temeline denilmek-

tedir. Toplum düzeni, siyasî, sosyal, hukukî, ekonomik ve ahlakî yönden aile temeli-

nin üzerinde bulunmaktadır. İslâm hukuk anlayışında evlenme, soyların devam etme-

si için ve haramın olmaması için gerekli olan kurumdur (Dinç, Tarih Yok:2-7). Aile-

nin varlığı ve devamı evlilik ile gerçekleşmektedir ve bu durum toplumların sosyo-

ekonomik yapılarına göre değişmektedir (Koçak, 2010:295). 
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 348 Numaralı Tarsus Şer‘iyye Sicilleri’nde aile hukuku ile ilgili da‘valar bu-

lunmaktadır. Nikâh akidleri, eşlerin karşılıklı anlaşarak birbirinden ayrılmaları, bo-

şanma da‘vaları, mirâs bırakma, vesâyet ve verâset ile ilgili da‘valar aile hukuku ile 

ilgili konuları içermektedir. Aşağıda geçen da‘va, her konu da olduğu gibi ailevî mü-

nasebetlerin de mahkemeye intikal edildiğini ve meşrû‘ olmayan durumların şikâyet 

sebebi olduğu ile ilgili durumları göstermektedir. 

Gayri meşrû‘ münasebet iddiâsı: “Tarsus’un Musalla Mahâllesi’nde Zeyneb 

bint-i Hasan Tarsus’un Dinek Mahâllesi’nden Ahmed ibn-i İbrahim müvacehesinde 

dediki İbrahim birkaç senedir zevci dâhilim olub hılâf-ı şerʻi beni arkamdan kullan-

dığından çağrılarak bu na-meşrû‘ işden menedilmesi ve nafaka-î levazimatı vermesi 

tenbih olunmasını talebederim deyince kocası İbrahimde böyle na-meşrû‘ bir iş 

yabmadığı husûsda zevcesini temize çıkarıp ancak evine kabul etmeyeceğini beyân 

eyledi 17 Safer sene 312” (T.Ş.S.Numara: 348, Sayfa No:5, Hüküm:1). Bu sicilde 

Tarsus’un Musalla Mahâllesi’nde Hasan kızı Zeyneb, Dinek Mahâllesi’nden kocası 

olan İbrahim oğlu Ahmed’in şer‘î kurallara aykırı olarak münasebette bulunduğunu 

iddiâ etmiştir. Bunun aksini ifâde eden İbrahim böyle meşrû‘ olmayan birşey yapma-

dığını söylemiştir. Eşini temize çıkarıp ancak evine kabul etmeyeceğini beyân etmiş-

tir.  

3.1.2. Boşanma 

Nikâh akdinin bozulması anlamına gelmektedir. Sözlük anlamı “serbest kal-

mak/ serbest bırakmak, bağından kurtulmak, bağını çözmek” gibi anlamlarda talâk 

olarak geçmektedir. Türkçe’de anlamı, boşama/boşanma olarak geçmektedir. 

Kurʻân-ı Kerîm’de 65. Sûrede talâk sûresi olarak geçmektedir. Talâk, hadis ve fıkıh 

gibi eserlerde “kitâbü’t-talâk”olan boşanmanın yer aldığı konu olarak bulunmakta-

dır.  Evlilik, eşlerin sevgi ve saygı dâiresinde korumaları gereken bir kurum olarak 

görülmüştür. Evlilik devam etmesine olanak bulunmadığı zaman talâk yoluna gidil-

mesi gerekmiştir. Talâk, Kur’ân ve Sünnet’de açık bir şekilde geçmektedir (Acar, 

2010:496). 

“Ey Peygamber Kadınları boşamak istediğinizde, onları iddetlerini dikkate 

alarak (temizlik halinde) boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah’a karşı gel-

mekten sakının. Apaçık bir hayâsızlık yapmaları dışında onları (bekleme sürecince) 
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evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim 

Allah’în sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Al-

lah, sonra yeni bir durum ortaya çıkarır.” (Talâk Sûresi/65). 

“Boşanan kadınların iddetlerinin sonuna varınca, onları güzelce tutun yahut 

onlardan güzel ayrılın. İçinizden iki âdil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dos-

doğru yapın. İşte bununla Allah’a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmek-

tedir. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar.” (Talâk 

Sûresi/65). 

“(Dönüş yapılabilecek) boşama iki defadır. Sonrası, ya iyilik ile geçinmek, ya 

da güzelikle bırakmaktır. (Evlilikte) tarafların Allah’ınbelirlediği ölçüleri koruya-

mama endişeleri dışında kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şeyi 

geri almanız, sizin için helâl olmaz. Eğer onlar Allah’ın belirlediği ölçüleri gözetme-

yecekler diye endişe ederseniz, o zaman kadının (boşanmak için) bedel vermesinde 

ikisine de günah yoktur. Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları aşmayın. 

Allah’ın koyduğu sınırları kim aşarsa, onlar zalimlerin ta kendileridir.” (Bakara 

Sûresi/229.) 

“Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman, ya 

onları iyilikle tutun yahut iyilikle bırakın. Haklarına tecavüz edip zarar vermek için 

onları tutmayın. Bunu kim yaparsa kendine zulmetmiş olur. Sakın Allah’ın âyetlerini 

eğlenceye almayın. Allah’ın üzerinizdeki nimetini, size öğüt vermek için indirdiği 

Kitab’ı ve hikmeti hatırlayın. Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah her 

şeyi hakkıyla bilendir.” (Bakara Sûresi/231). 

 Gayri meşrû‘ münasebet iddiâsı: “Tarsus’un Musalla Mahâllesi’nde Zeyneb 

bint-i Hasan Tarsus’un Dinek Mahâllesi’nden Ahmed ibn-i İbrahim müvacehesinde 

dediki İbrahim birkaç senedir zevci dâhilim olub hılâf-ı şerʻi beni arkamdan kullan-

dığından çağrılarak bu na-meşrû‘ işden menedilmesi ve nafaka-î levazimatı vermesi 

tenbih olunmasını talebederim deyince kocası ibrahimde böyle na-meşrû‘ bir iş yab-

madığı husûsda zevcesini temize çıkarıp ancak evine kabuil etmeyeceğini beyân ey-

ledi 17 safer sene 312” (T.Ş.S.Numara:348, Sayfa No:5, Hüküm:1). Bu sicilde Tar-

sus’un Musalla Mahâllesi’nde Hasan kızı Zeyneb, Dinek Mahâllesi’nden kocası olan 

İbrahim oğlu Ahmed’in şer‘î kurallara aykırı olarak münasebette bulunduğunu iddiâ 

etmiştir. Bunun aksini ifâde eden İbrahim böyle meşrû‘ olmayan birşey yapmadığını 
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söylemiştir. Eşini temize çıkarıp ancak evine kabul etmeyeceğini beyân etmiştir. Bu-

da‘va, boşanma da‘vası ile ilgilidir.  

Mühale‘â da‘vası ile ilgili belge: “Tarsus’un Yaraşlı Karyesi’nden Mehmed 

Ali bin Ali Ağa’nın vekili Ömer Fakih bin Ali Efendi Yaraş Karyesinden Diba bin-ti 

Süleyman müvacehesinde şu anda nikâhında olan Diba bint-i Süleyman aynı karye-

den Süleyman bin Mehmed’i kandırarak Tarsus’da bir eve götürüb müvekkilim 

Mehmed Ali’de bunu araştırarak bulup polise haber vermekle polis tarafından tevkif 

edilmişdir bende bu kadının müvekkilime itâat etmesini ve Süleymanın cezalandırıl-

masını taleb iderim deyince kadın söz alarak 200 guruş mehirle 5 senedir zevce-i 

menkühasıyım bu tarihden 4 ay evvel Cabbarkaya Bucağı’nda Mehmed Efendi ve 

Ömer Ağa ortağı Ahmed Çavuş ve Ömer Ağa’nın kayını Mustafa huzurlarında meh-

rim karşılığı mühale‘â olduk binâen-aleyh Mehmed Aliye itâatta mazün olduğumu 

beyân iderim dedi 17 Safer sene 315” (T.Ş.S.Numara:348, Sayfa No:5, Hüküm:2). 

Bu sicilde Tarsus’un Yaraşlı Karyesi’nden Mehmed Ali ve ailesi Diba Hatun’un id-

diâsına ve şâhid göstermesine bakıldığında daha önceden anlaşarak boşanmışlardır. 

Kadının eski kocasının durumu kabullenmemesi söz konusu olmuştur. Sicilde geçen 

durum karı kocanın boşanma da‘vası ile ilgilidir.  

 Talâk ile ilgili belge: “Karadirlik Mahâllesi’nden Ahmed Çavuş bin Musta-

fanın vekili şerʻisi olan Hacı Hüseyin Efendi ibn-i Halil Ağa, adı geçen köy ahalisin-

den Tuti Hatun ibnet-i Ali adlı Hatun 1050 kuruş mehirle müvekkilimin nikâhlı eşi 

olduğu halde beş gündür eve gelmeyerek kocasına itâat etmeyüb zevciyyet hakların-

da riayet etmediğinden kocasına itâat edib bu haklara riâyet etmesi için kıbel-i 

şerʻiden tenbih olunması taleb olundukda kadının vekili olan Ali Ağa ibn-i Ahmed 

kadının 1050 guruş mehirle nikâhlı eşi olduğunu kabul edip aralarında geçimsizlik-

den dolayı 17 gün evvel Müfti Mahâllesi’nde Ahmed Ağa’nın evi yanında Tuti Hatun 

nafaka ve nikâhdan ferağat ve meüneti süknası kendi üzerine olmak üzere zevcinden 

talâk tabel edib oda kabul etmekle boşanmışlardır dedi” (T.Ş.S.Numara:348, Sayfa 

No:14, Hüküm:15). Bu sicilde Karadirlik Mahâllesi’nden Ahmed ibn-i Halil’in eşi 

olan Tuti Hatun arasında daha önce anlaşmalı boşanma olduğu için Tuti Hatun 5 

gündür evine gitmemiş ve kocanın bu durumu kabullenmeyerek kadını mahkeme 

aracılığı ile eve getirmeye çalışması söz konusudur. Sonunda karı ve kocanın boşan-

maları ile da‘va sonuçlanmıştır. 
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Nikâh kıyılması ile ilgili belge: “Karadiken Karyesi’nden Hasan Çavuş’un 

kızı Aişeyi Kaklıktaş Karyesi’nden Çolak Süleyman’ın oğlu Halili’n zorla kaçırdığı 

haberi gelince bu kız ve erkek meclise çağrıalarak Halil’e soruldu. Halil’de Aişe 

bana alaka duyuyordu bundan 5-6 ay evvel yazıda çift sürerken yanıma gelerek beni 

müdüre götür beni sana nikâhlasındedi beraber eski müdürün yanına gitdik oda bizi 

hükümet konağına gönderdi yapılan tahkikat naticesinde kızın bir manisi olmadığı ve 

kendi isteğiyle geldiği anlaşılmakla eski hâkimin emri ile Burhanzâde Hüseyin Efen-

di şâhidler huzurunda bizim nikâhımızı Aişe şu anda benim zevce-i menkühamdır 

diye ifâde etmesini Aişe’de tasdik etdi. 28.Cemâziye’l-âhir sene 316” (T.Ş.S.Numara: 

348, Sayfa No:24, Hüküm:26). Bu sicilde Karadiken Karyesi’nden Hasan Çavuş’un 

kızı Aişe’yi Kaklıktaş Köyün’den Çolak Süleyman’ın oğlunun zorla kaçırdığı haberi 

üzerine ikiside meclise çağrılarak sorgulanmış ve kendi rızaları ile evlendikleri anla-

şılmıştır. 

3.1.3. Vesâyet 

Vesâyet, edâ ehliyeti olmayan veya eksik olan kişilerin himayelerini, malları-

nı idâre etme yetkisinde kullanılan fıkıh terimidir. Vesâyetin sözlük anlamı, “ekle-

mek, bitişmek, birinden bir işi üzerine almasını istemek” gibi anlamları bulunmakta-

dır. Vesâyetin kökü “vasy”den gelir. Babanın veya dedenin belirlediği isim olan 

“vasî-i muhtâr” olarak geçerken,  kadı’nın belirlediği isim “vasî-i mansûb” olarak 

geçmektedir. Vesâyet, babanın veya dedenin, vefatları ile bırakılan işlerin vasî olarak 

belirledikleri kişiye hak ve yetkilerin verilmesi olarak geçmektedir (Bardakoğlu, 

2013:66). Sicillerde, Vesâyet ile ilgili da‘va örneklerinden, Vasî-yi muhtarlık da‘vası 

ve Babaları ölen 3 küçük çocuğun vasîsi olan ve onların alacağını takib etme gibi 

da‘valar bulunmaktadır.   

 Vasî-yi muhtarlık da‘vası ile ilgili belge: “Tarsus’un Debbağhane Mahâlle-

si’nden Pirunlu Hasan oğlu Said Ağa Tarsus’ta makamı Şerif Camii bitişiğinde bak-

kal dükkânı bulunan ve bir müddet evvel vefat eden Ferceddin Abdüddin isimli kişi-

nin vasîyi muhtarı olub ve bilinen bir vârisi olmadığından bütün malı Beytülmâle 

kalmakla bu şekil vefat edenlerin terekesini Beytülmâl için almaya yetkili olan mal-

müdürü vekili Ahmed Efendi ibn-i Halil müvacehesinde şöyle dedi bu Ferceddin öl-

meden bir ay evvel beni yanına çağırarak ben öldüğüm zaman dükkândan para ve 
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eşya ne çıkarsa bunlardan camiye 2 lamba ve sungur mescidine 2 lamba ve bir tene-

ke gazyağı ve geriye kalandan yemik yedirib fakir fukaraya sadaka verilmesini ve 

vasî ücreti olarak sende bir Mecîdiye al diyerek beni vasî-yi muhtar nasb ve ta‘yîn 

etdi dedi” (T.Ş.S.Numara: 348, Sayfa No:24, Hüküm:27). Bu sicilde Tarsus’un Deb-

bağhane Mahâllesi’nde Cami’nin bitişiğinde bakkal dükkânı olan Ferceddün Abdüd-

din isimli kişinin vârisi olmadığından Hasan oğlu Said Ağa isimli kişiyi kendisine 

vasî-yi muhtar ta‘yîn ederek vefatından sonraki işlerinin takibini ona vermiştir. 

Babaları ölen 3 küçük çocuğun vasîsi olmakla onların alacağını takib etme: 

“Adana Vilâyeti’nin Cami-i Kebir Mahâllesi’nden müteveffa Pancaroğlu Mehmed 

Efendi’nin Hulusi, Kuddisi ve Emetüllah adlı küçük çocukların hüccet-i şeriyye ile 

vasîsi olan Tarsus’un Kızılmurat Mahâllesi’nden Ali Çavuş ibn-i Nalbaht Süleyman 

vasîleri olduğu küçük çocuklara babalarından intikal eden Tarsus’un Dervişler Kar-

yesindeki 390 dönüm tarlalarını iki mâhsul almak üzere 311 ve 312 seneleri için 3 

Osmanlı lirasına icara verip hisselerine düşeni peşinen verdim ve şu anda Osman 

Ağa’da 530 kuruş alacağım var vasî olmam hasebiyle Hasan Ağa’dan taleb etdikde 

Hasan Ağa’da adı geçen arazinin 100 dönümünü su basdığı için ziraat yapamadım 

ve borcum yok diye cevab verdi 10 Cemâziye’l-evvel sene 316” (T.Ş.S.Numara: 348, 

Sayfa No:20, Hüküm:21). Bu sicilde Adana’nın Cami-i Kebir Mahâllesi’nden olub 

vefat edin Pancaroğlu Mehmed’in Hulusi, Kuddüsi ve Emetüllah adlı küçük çocukla-

rı vasîleri olan Ali Çavuş ibn-i Nalbant Süleyman’dan babalarından intikal eden ve-

rasatlerini taleb etmektedirler. 

3.1.4. Verâset 

Verâset, mirâs sahibi olmak anlamında, vefat eden bir kişinin mallarının Al-

lah’ın emrine göre ve şer‘î kurallara uygun bir şekilde mirâsçılarına geçme durumu-

dur. Mirâsta hak sahibi olma anlamında kullanılmıştır (Yeğin, 2010:1077).  

348 Numaralı Tarsus Şer‘iyye Sicilleri’nde verâset alakalı hiçbir eşya bulun-

mamaktadır. Da‘valar, vefat eden kişinin mallarının ve haklarının eşlerine, çocukla-

rına, yakınlarına kalması ile ilgilidir. 

 Verâset da‘vası: “Tarsus halkından ve Devleti Aliyye tebeâsının Rum mille-

ti’nden Bazargân Hece Rüzkah veledi Fetüh Tarsus’un Koca Bucak Köyü’nde sakin 

iken daha evvel vefat eden Abdüssamet bin Abdülkadir bin Abdullah’ın verâseti zev-
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ce-i menküha-i metrükesi Zeyneb bint-i Seyyid ile Sulbi Kebir oğlu Habib ve Sulbi 

Sağir oğulları Hurşid ve Ali ve Sulbiye Kebire kızı Cemile ve Sulbiye Sağire kızları 

Züleyha ve Halimcan ve Fatıma ve kendinden evvel vefat eden zevcesi Hanım bint-i 

Mehmed’den doğan Sulbiye-i Sağire kızı Hanife’ye münhasıra olduğu zahir ve müte-

hakkak olmuşdur” (T.Ş.S.Numara: 348, Sayfa No:9, Hüküm:10). Bu sicilde Tar-

sus’un Kocabucak Karyesi’nden vefat eden Abdüssamet bin Abdullahın verâseti eşi 

Zeyneb bint-i Seyyid ve büyük oğlu Habib küçük oğlu Hurşit ve Ali ile büyük kızı 

Cemile ve küçük kızları Züleyha ve Halimecane ile diğer eşinden olan kızı olan Ha-

nife’ye aitdir. 

Verâset da‘vası: “Tarsus’un Kızılmurat Mahâllesi’nden Hafıza Hatun bint-i 

Şeyh Mehmed’in da‘va Vekili Hafız Mehmed Efendi ibn-i Reşid Ağa müvacehesinde 

Debbağhane Mahâllesi’nden daha evvel vefat iden Hafız Mehmed Efendi ibn-i Hacı 

Abdülckadir’in vârisi müvekkilem olan zevcesi ve daha evvel vefat eden hanımı Hati-

ce bint-i Molla Mehmed’den olan Sulbiye kızı Esma ve müvekkilem-den olan Sulbiye 

Kebire kızı Hatice ve validesi Hatice bint-i Mehmed ve ana baba bi erkarındaşı Ha-

san veMehmed ve Saide münhasıra olup fakat taksimatdan evvel Hatice vefat idince 

onun verâsetide Hafize Hatun ile Emmileri Hasan ve Mehmed ve Saide olub taksimat 

şekli 216 sehim olup 63 Sehmi Hafiize Hatuna 48 Sehmi Sehmi Hatice Hatuna ve 35 

sehimden toblan 105 sehmi 3 kardeş Hasan ve Mehmed ve Saide münhasıra olup 

fakat daha evvel vefat eden Mehmed Efendi hayatda iken 216 kuruş emanet alacağı 

olub almadan vefat etmişdir bu paranın müvekkilem Hafize Hatun ile diğer üç vâris-

den başka hak sahibi olmamakla ondan isabet eden 63 kuruş müvekkilime vermek 

üzere bana teslimini taleb itdi” (T.Ş.S.Numara: 348, Sayfa No:46, Hüküm:47). Bu 

sicilde Debbağhane Mahâllesi’nde vefat eden Hafız Mehmed ibn-i Hacı Abdülka-

dir’in verâseti zevcesine ve ilk hanımından doğan kızı Esma’ya ve şimdiki eşinden 

olan büyük kızı Hatice ve validesi Hatice’ye ve ana baba bir erkardaş Hasan ve 

Mehmed ve Said’e münhasıra olub fakat bu taksimat yapılmadan Hatice vefat etmek-

le onun verâsetide Hafize Hatun ile emmileri Hasan, Mehmed ve Said’e münhasıra 

olduğu beyân olunmaktadır. 

Verâset da‘vası: “Tarsus’un Kızılmurat Mahâllesi’nden Züleyha Hatun ibnet-

i Zeynel Ağa’nın vekili şerʻisi zevci Mehmed Nuri Efendi ibn-i Abdülkadir Tarsus’un 

Çatalca Karyesi’nden Emine binti Ömer Osman müvacehesinde şöyle dedi müvekki-
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lem Züleyha Hatuna küçükken babasından mirâs defteri kassam mücibince faizi ile 

beraber Eytam sandığından 4220 kuruş ve arka arkaya vefat eden kardeşi Ahmed ve 

hemşiresi sehminden isabet iden 1140 guruşki toplam5360 kuruş alacağı rüşdünü 

isbat ettiğinden bu para Tarsus mal sandığından alınmış ise de şu anda bir kuruş 

vermediğinden tamamını bana teslime tenbih olunması 10 Rabîu’l-evvel sene 316” 

(T.Ş.S.Numara: 348, Sayfa No:47, Hüküm:48). Bu sicilde Kızılmurat Mahâlle-

si’nden Züleyha Hatun ibnet-i Zeynel Ağa’nın eşi ve vekili olan Mehmed Nuri Efen-

di şöyle dedi. Müvekkilem Züleyha küçükken babasından intikal edip mal sandığın-

da bulunan 4220 kuruş ve arka arkaya vefat eden kardeşi Ahmed ve bacısından isa-

bet eden 1140 kuruş toplam 5360 guruşun faizi ile beraber Züleyha’ya verilmesi ile 

ilgilidir. 

3.1.5. Gayrimüslimler 

Gayrimüslimler, Müslüman olmayan, farklı inanca sahip kişilerden oluşmak-

tadır (Özel, 1996:418). 

Gayrimüslimler ile Müslümanların bir arada yaşamaları birtakım hukuk ku-

rallarının yapılmasını gerekli kılmıştır. Osmanlı Dönemindeki Gayrimüslimlerin ya-

şamlarında bazı sosyal ve ekonomik farklılıklar bulunmaktadır. Gayrimüslimlerin 

hukukî düzenlemelerinde belirlenen hükümlerde, hem İslâm hukukunda hem de Os-

manlı hukukunda Kur’ân ve sünnet asıl kaynak olarak yer almaktadır. Osmanlı’nın 

sosyal yaşantısında, Gayrimüslimler ve Müslümanlar, aynı toplumda beraber yaşa-

mışlardır ve din farklılılığı aynı toplumda olmalarına engel teşkil etmemiştir (Tekin, 

2014:XIII-122). 

 348 Numaralı Tarsus Şerʻiyye Sicilinde geçen gayrimüslimlerinda‘valarda 

vekil olarak bulunduklarını görmekteyiz. Ayrıca bazı devlet görevlerinde yer almış-

lardır ve çeşitli unvanları vardır. 

 Sicillerde geçen belgelerde Gayrimüslimler ile ilgili isimler, bulunduğu 

Mahâlleler, karyeler ve görevler geçmektedir. Bunlar, tabloda belirtilerek sıralanmış-

tır.  

 

 

 



142 

 

Tablo 1. Sicilde Adı Geçen Gayrimüslimler. 

Sayfa/Hüküm No 
Gayrimüslim  

İsimleri 
Yer Görev 

19-19 Karakilyan 
Tarsus Ermeni 

Mahâllesi 
- 

19-19 Ertin 
Tarsus Ermeni  

Mahâllesi 
- 

19-19 Karabet 
Tarsus Ermeni  

Mahâllesi 
- 

19-19 Mesih Karebet 
Tarsus Ermeni  

Mahâllesi 
- 

9-10 Rüzkah Veledi Fetüh Kocabucak Karyesi Bazargan 

25-29 Nikola - - 

22-23 Karabet Arazi Mahâllesi Süvari Zabtiyesi 

35-  Harşa Faroş  Kargılı Karyesi - 

19-19  Mesih Ermeni Mahâllesi Da‘va Vekili 

3.1.6. Sicilde Geçen Cami, Medrese ve Vakıflar 

Vakıflar,  mal ve gelirlerin topluma fayda sağlaması için hayır olarak veril-

mesidir.  Köylerin, kasabaların, şehirlerin toplumsal anlamda kurumsallaşmasını 

sağlamışlardır. Vakıflar, Sosyal, kültürel, dini ve ekonomik gibi alanlarda devlete 

destek sağlayarak yardımcıolan kurumlardır (Şeker, 2007:187-189). İslâm devletle-

rinde bulunan hayır kurumlarından olan vakıflar, toplımsal ve kültürel alanda etkili 

olmuştur (Günay, 2012:475). Vakıfların medreseler üzerinde ilim, idâre ve ekonomik 

anlamda önemli katkısı olmuştur. Selçuklu Devleti’ndeki Nizamiye medreseleri ve 

Osmanlı Devleti’nde var olan medreselerin bazıları vakıf’a benzer şekilde idâre 

edilmiştir (Yediyıldız, 2012:480). Osmanlı Devleti’nde vakıflar yaygın bir şekilde 

kullanılıp önemli bir kurum olarak görülmüştür. Vakfiyeler, kadı sicillerine yazılarak 

kesinliğe kavuşturulurdu (Şeker, 2007:191-201).Hayır kurumu olan Vakıflar, VIII. 

yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar değerli kurumlar olarak görülmüştür. Vakıfların bir 

kısmı XX. yüzyıl ve günümüze kadar devam etmiştir (Yediyıldız, 2012:479-480). 

Tarsus’a ait medreseler ile ilgili bilgiler Maârif Salnâmelerinde bulunmaktadır 

(Uğuz, 2012:323). 

Vakıfların mali işlerini mütevelli denilen görevli ilgilenerek mahkemenin va-

sıtasıyla bu mali işlerden sorumlu olmuştur (Koçak, 2018:1585). Sicilde geçen vakıf 

ile ilgili da‘valarda görülüyor ki, o günün vakıfları devlete destek olarak devletin 

yükünü almış dönemin şartları gereği işleri takip etmekle sorumlu olmuştur.  
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Mencekbaba Vakfı’nın bahçe ve surlarındaki taşlar hakkında: “Tarsus’un 

Cami-i Atik Mahâllesi’nden Mencekbaba Vakfı’nın mütevellisi Tecellizâde Hafız 

Mehmed Efendi Mâhmut Paşa vakfı’nın mütevellisi Hakkı ve Vâsıf Efendiler 29 

Cemâziye’l-âhir 311 tarihli Tarsus mahkemesinden gelen bir kıta hüccet-i şerʻiye 

mücibince da‘va vekilleri olan Mehmed Derviş Efendi ibn-i İbrahim huzurunda Tar-

sus’ta ecdâdım Mencek Baba Vakfı içinde senelik 15 guruş zemin icaresi olan ve 

tarafları herkesçe malüm olan ekse bahcenin taban ve surundan çıkarılan ve vakfi-

yede ve fermânve fetva-i şerife mücibince mütevellisine âid olduğu tasruh ve tahsis 

idilen ve şu anda Hakkı ve Vasıf Efendiler 8000 kuruşluk köşe ve sandıklı ve yarma 

taşçıkarmışlardır bu paranın bana teslimine müvekkilleri adına Derviş Efendi’ye 

tenbih olunmasını taleb 14 Receb sene 315” (T.Ş.S.Numara: 348, Sayfa No:26, Hü-

küm:30). Tarsus’un Cami-i Atik Mahâllesi’nde bulunan Mencek Baba vakfına ait 

olan ekse bahçenin taban ve surunda olan taşlar vakf mütevellileri arasında anlaş-

mazlığa sebeb olduğu anlatılmaktadır. 

Sicillerde geçen cami, mescid, vakıf isimleri ve bulundukları yerler sayfa 

numaraları ile birlikte tablo’da verilmiştir.  

Tablo 2. Sicilde Adı Geçen Cami Medrese ve Vakıf İsimleri. 

 Makamı Şerif Camî‘i Debbağhane Mahâllesi 

 Sungur Mescidi - 

 Mencek BabaVakfı  Cami Atik Mahâllesi 

3.2. Ekonomik Hayat 

3.2.1. Sicilde Geçen Borçlar 

 Borç, kişiler arasında bir işi yapmak veya birşeyi vermek ile kişileri sorumlu-

luk içinde bulunduran hukukî anlam içermektedir. Mültezim, Borçlu anlamına gelir-

ken, Mültezemün, Leh, Tâlib ise, “alacaklı” anlamına gelmektedir (Aydın, 

1992:291). 

 Sicillerde geçen borç ile ilgili da‘valarda görülüyor ki borçlar bazen para ola-

rak değil onun yerine mal olarak da ödenebilmiştir. Aşağıda geçen sicil bu durumu 

anlatmaktadır.  
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Kalburcu Mahâllesi’nde bulunan mülklerini borç karşılığı verme ile ilgili: 

“Tarsus’un Ermeni Mahâllesi’nden Çulha Karakliyan Berkir Ağa’nın aynı Mahâlle-

den Keşban Hacı Mesih huzurunda söz alıb merkum Heci Karabet Efendiye 30 Os-

manlı lirası borcum olup sened-i hakanî ile tasarrufumda olan Tarsus’un Kalburcu 

Karyesi’nde bulunan15 dönüm üzüm bağı ve bir çardak ve yine Ermeni Mahâlle-

si’nde bulunan hududları belli fevkani ve tahtani üç bab menzilimi yukarda geçen 30 

Osmanlı lirası karşılığında borcumu ödemek için Keşban Hacı Mehmed oğlu Heci 

Karabet Efendiye teslim etdim oda alup kabul etdi. 10Cemâziye’l-evvel sene 316” 

(T.Ş.S.Numara: 348, Sayfa No:19, Hüküm:19). Bu sicilde Ermeni Mahâllesi’nden 

Çulha Karakilyan Berkir Ağa aynı Mahâlleden Hacı Heci Karabet Efendi’ye olan 30 

Osmanlı lirası borcuna karşılık Kalburcu Köyü’ndeki 15 dönüm üzüm bağı ve birkaç 

parça tarlayı borcun karşılığı olarak vermiştir.  

Aşağıda geçen da‘vada insanlar arasında borç alma olaylarında kişiler ileride 

yaşanması ihtimal dâhilinde olan sorunların önüne geçmek için bu borçlarını mah-

keme huzurunda tasdik ettirmişlerdir.  

 Borç ile ilgili belge: “Tekke Mahâllesi’nden Elife bint-i İsa adlı Hatun Çeş-

meli Mahâllesi’nden İsmail bin Mehmed’in elinde bulunan 28 Cemâziye’l-evvel 311 

tarihli senedden dolayı çuval bedeli olarak bana 6 aded Osmanlı lirası borcu olub 

ödemisini istediğimde oda borcunu ikrâr itdi dedi” (T.Ş.S.Numara: 348, Sayfa 

No:26, Hüküm:28). Bu Sicil Tekke Mahâllesi’nden Elif adlı kadın Çeşmeli Mahâlle-

si’nden İsmail bin Mehmed’in bana çuvab bedeli olarak altı Osmanlı altını borcu 

olub istediğimde oda borcunu ikrâr etmesi ile ilgilidir. 

Borç ile ilgili başka bir da‘va, şu şekilde geçmektedir. Borçlunun borcunu ve-

rip-vermemesi ile ilgili belirsiz olan durumun mahkemeye intikal edilmesidir. 

Alacak da‘vası: “311 senesinde icara tutduğum belediye dükkânınamâhsuben 

Hacı Ömer Ağa bana gelerek sen bana sekiz Mecîdiye ver ben sonra sana makbuzu-

nu getireyim dedi bende verdim hala bana ne makbuz pusulası nede para vermedi 

taleb iderim deyince Ömer Ağa şöyle söyledi ben ozaman Tarsus Belediyesi’nin 

önünden geçerken Tarsus’a askerler geldi ve belediye re’îsi ile dükkânın önünden 

geçerken askerlere verdiğini senedleride Ahmed’e verdiğini söyleyince merkum Ah-

medde bir akçe almadığını söyledi.8 Cemâziye’l-evvel sene 316” (T.Ş.S.Numara: 

348, Sayfa No:24, Hüküm:26). Bu sicilde 311 senesinde Tarsus’da icara tuttuğu be-
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lediye dükkânının parasına mâhsuben sana sonra vereyim diyerek 8 Mecîdiye isteyen 

Hacı Ömer Ağa’ya bu parayı vermesine rağmen ne para ve nede koçan vermediği 

için şikâyetçi olmuştur. 

3.2.2. Sicilde Hırsızlık Da‘vaları ve Çalınan Eşyalar 

Bireylerin kullandıkları eşyalar ve çelitleri ailelerin kültürel, sosyol, ekono-

mik gibi alanlarda yaşam tarzlarını göstermektedir (Koçak, 2018:1584). Sicilde ge-

çen çalınan eşyalar ile ilgli da‘valarda geçen bilgiler ile belirtilen eşya isimlerinden 

yola çıkarak dönemin, toplumun hangi çeşit eşya ve malzemeyi kullandığını görmek-

teyiz. Bu eşyaların geneli günlük kullanım malzemelerinden oluşmaktadır. Genel 

olarak da bu eşyaların çalınması ile ilgili sorunlar belgelerde geçmektedir.  

Gece evden çalınan elbiseler hakkında: “Tarsus’un Süleyman Beğli Karye-

si’nden Abbas bin Abdullah Adana’nın Karakaş Karyesin’den Ahmed bin Yusuf mü-

vacehesindedediki elimde olan bu kapaklı tencere ve kapaksız 2 tencere ve iki nühas 

sahan ve bir nühas leğen ve meyilden dikilmiş 9 aded zenne elbisesi bundan 12 gün 

evvel Süleyman Beğli Karyesi’ndeki evimden gece kaybolub şimdi Ahmed’in elinde 

buldum hakkımı isterim deyince oda bunu inkâr itdi 20 Safer sana 315” 

(T.Ş.S.Numara: 348, Sayfa No:7, Hüküm:6). Bu belgede Tarsus’un Süleyman Beğli 

Karyesi’nden Abdullah bin Abdullah, Adanan’ın Karakaş Karyesi’nden Ahmed bin 

Yusuf’un gece evine girerek bazı eşyalarını çaldığı anlatılmaktadır. 

Gece evinin kapısı kırılarak çalınan eşya hakkında: “Tarsus’un Yenice Karye-

si’nden Nefise Hatun bint-i Derviş aynı köyden Aşıroğlu Hüsrev’in Hüseyin bin Aşır 

müvacehesinde dediki müvekiklimin Yenice Karyesi’nde bulunan evinin gece kapısı 

kırılarak çalınan mal ve eşyalarından olan kırmızı basmadan çiçekli sol kolunda 

bozuk kırmızı al bezli cebinin etrafı göksü ile beraber kaytanlı sağ tarafındaki cebi-

nin altı astarsız bir aded penbeye mâhsus körük 10 ay evvel kendi mamülü olduğu 

halde şu anda bu elbiseyi Hüseyin elinde bulmamla kendi mamülü olduğu hakkında 

savcılıkdan gelen tezkere mücibince tenbihi talebine Hüseyin cevab verdi ve dediki 

bu körüğün basması 3 sene evvel Yenice Karyeli Kel Ali’nin oğlu Kör Derviş’den 

satın aldığım malım olub o zaman hemşiresi sultana verdim sultanda kendine göre 

işledi diye cevab vardi 14 Rabîu’l-evvel sene 316” (T.Ş.S.Numara: 348, Sayfa 

No:49, Hüküm:50). Bu sicilde Tarsus’un Yenice Karyesi’nden Nefise bint-i Der-
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viş’in aynı köyden Hüsrevin Hüseyin bin Aşır adlı kişi tarafından gece kapısı kırıla-

rak çalmış olduğu elbisenin kendisine iadesi istenmektedir. 

Tablo 3. Evinden Çalınan Eşyaların Listesi. 

Kapaklı 1 Tencere Kapaksız 2 Tencere 

2 Nühas Sahan 1 Nühas Leğen 

Meyilden Mamül 9 Aded Zenne Elbisesi  

Bir başka sicilde kırmızı basmadan çiçekli çitin etrafı göksüyle beraber mavi 

kaytanlı sol kulünda bozuk kırmızı al bezli sağ tarafındaki çitin altı astarsız bir aded 

körük geçmektedir. 

Tablo 4. Bir Başka Sicilde Geçen Eşyalar. 

1 Aded kapaklı küçük  

Tencere 

1 Aded kapaklı kertikli  

Sahan 

30 Kuruşa aldığım orta  

Sahan 

3.2.3. Sicilde Geçen Hayvanlar ve Hayvan Fiyatları 

3.2.3.1. Sicilde Geçen Hayvanlar ile İlgili Belgeler 

Bu belgelerde, kaybolan hayvanlar ile ilgili olan da‘valar bulunmaktadır. 

Kaybolan hayvanını daha sonra başka kişilerin elinde olduğunu öğrenen hayvan sa-

hiplerinin hayvanlarının teslim edilmesini istemeleri ile ilgilidir.    

Kaybolan bir kısrağın teslimi talebi: “Zebir Karyesi’nden Hasan Ağa ibn-i 

Cemaleddin Kalburcu Mahâllesi’nden Kamkam Ali bin İsa müvacehesinde bundan 5 

sene evvel Küçük Küryeli Molla Süleyman adlı kişiden 20 aded sim Mecîdiyeye para-

sını vererek satın almış olduğum kendi malım olan alnı sakar beli çukur ve sekili bir 

aded doru kısrağım bundan 2, 5 sene evvel Zebir Karyesi’ndeki evimden gece kaybo-

lub el‘ân bu Ali’de bulmamla hakkım olarak talebi derim dedi bundan sonra mezbür 

alide adı geçen bu kısrağı bundan 6 sene evvel Tarsus’da ismini bilmeyüb kendisini 

tanıdığım bir adamdan 24 Mecîdiyeye makbuz karşılığında satın aldım o günden bu 

ana kadar elimde malımdır diyerek kısrağa sahib olduğunu kabul diğer ifâdeleri 

inkâr itdi. 20 Cemâziye’l-evvel sene315” (T.Ş.S.Numara: 348, Sayfa No:17, Hü-

küm:18). Bu sicilde Zebir Karyesi’nden Hasan Ağa ibn-i Cemaleddin 5 sene evvel 
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20 Mecîdiyeye satın aldığı doru kısrağı 22,5 sene evvel gece evinden kaybolub Ali 

adlı kişide olduğu zahir olunca alıverilmesini istemektedir. 

 Kaybolan düğe ile ilgili: “Tarsus’un Arazi Mahâllesi’nde Süvari zabtiyele-

rinden Boyacı Karabet Mal müdürü Vekili Ahmed Efendi bin Halil müvacehesinde 

elimden yetişme malım olan 3 yaşında bir tane düğemi bundan 20 gün evvel Tar-

sus’un İbrişim Köyü’nde güdülürken kaybedib ve şi anda malmüdürü vekilinde bul-

dum teslimini talebi derim deyince oda müdür olmam hasebiyle tendisinde olduğunu 

ikrâr diğerlerini inkâr itdi. 16 Cemâziye’l-âhir sene 315” (T.Ş.S.Numara: 348, Sayfa 

No:22, Hüküm:23). Bu sicilde Tarsus’un Arazi Mahâllesi’nden Süvari Zabtiyesi Bo-

yacı Karabet 20 gün evvel Tarsus’un İbrişik Köyü’nde güdülürken kaybolan düğesini 

mal müdüründen istemektedir. 

Kaybolan dişi düğenin teslimi: “Koca Ulaş Karyesi’nden Duran bin Nasıf 

Tarsus Yave me’mûru Sadık Efendi ibn-i İbrahim Efendi müvacehesinde kendi ma-

lımdan doğan 3 yaşında bir dişi düğe Ulaş köyü civarında güdülürken üç ay evvel 

ğaib oldu şu anda yave me’mûrunda buldum bana teslimini talibi derim dedi 17 Ra-

mazan sene 315” (T.Ş.S.Numara: 348, Sayfa No:33, Hüküm:36). Bu sicilde Tar-

sus’un Koca Ulaş Karyesi’nden Duran bin Nasıfın kaybolan 3 yaşındaki düğesini 

mal müdüründe bulmakla kendisine teslimini istemektedir. 

Kayıb merkeb da‘vası: “Tarsus’un Sofular Mahâllesi’nden Osman bin Os-

man, İncehark Mahâllesi’nden Yusuf Ağa ibn-i Şaban müvacehesinde Tarsus’un Kü-

çük Minare Mahâllesi’nden Nuh Ağa’dan 8 Mecîdiyeye alarak malı olan ve bundan 

10 ay evvel kaybolan bir tane erkek merkebi Yusuf Ağa’da bulmamla bana teslimini 

taleb iderim deyince Yusuf Ağada ben o merkebi bir buçuk ay evvel Tekke Mahâlle-

si’nden Salih ve kardeşinden satın aldım böylece elimde bir müddet malımdır diyerek 

vaz-ı yedini ikrâr diğerlerini inkâr etdi 15 Rabîu’l-evvel sene 316” (T.Ş.S.Numara: 

348, Sayfa No:48, Hüküm:49). Bu sicilde Tarsusun Sofular Mahâllesi’nden Osman 

bin Osman Küçük Minare Mahâllesi’nden 8 Mecîdiyeye satın alıp 10 ay evvel kay-

bolan erkek merkebini Yusuf Ağa’dan taleb etmesi ile ilgilidir.  
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3.2.3.2. Hayvan Fiyatları 

Sicilde gerek Tarsus’tan ve gerekse başka vilâyet, sancak, kazâ ve karyeler-

den alınan hayvanların fiyatları verilmiştir. Bu hayvanlarla ilgili da ‘valarda hayvan-

lar ayrıntılı bir şekilde tarif edilmektedir. Aşağıda verilmiş olan örnektede kaç adet 

hayvan olduğu, fiyatı ve cinsi belirtilmektedir. Ayrıca defterde geçen hayvan davar-

larından, hayvan fiyatlarınında tesbiti mümkündür.  

Tablo 5. Hayvan Fiyatları. 

Hayvanlar Fiyat 

Sarı öküz    1 Re‘s      600  guruş 

Boz öküz    2 Re‘s     650  guruş 

Killi öküz     1Re‘s     500  guruş 

Koca sarı öküz 1 Re‘s     700  guruş 

Boz sarı öküz   1 Re‘s     650  guruş 

Diğer sarı öküz 1 Re‘s     700  guruş 

Ceylan öküz  1 Re‘s       650  guruş 

Sarı sakar öküz  1Re‘s       600  guruş   

Cem‘an  yekün                   9970 guruş  

Sicilde geçen hayvan fiyatları tabloda verilerek, hayvanların cinslerine göre 

ayrımı belirtilmiştir.  

Tablo 6. Sicilde Adı Geçen Hayvan Cinsleri 

Hayvan Cinslerinin İsimleri 

Camuş Öküz Bargir 

Kısrak Merkeb Davar 

Düğe Esb Dişi Camuş 

Koyun Hergele Oğlak 

 

Sicillerde geçen hayvanların türleri, cinsleri tespit edilerek tablo şeklinde be-

lirtilmiştir. Bunlardan yola çıkarak büyükbaş ve küçükbaş hayvan ayrımında buluın-

mak mümkündür. Büyükbaş olarak; camuş, öküz, davar, dişi camuş, esb, düğe, kıs-

rak, bargir hayvanları bulunurken küçükbaş olarak ise;  koyun, oğlak, hergele olarak 

geçmektedir. 
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3.2.4. Sicilde Geçen Meslek Grupları 

Meslek gruplarında, hayvancılık ile ilgili olarak çobanlığın var olduğunu 

görmekteyiz. Ticaret ile ilgili alanlarda esnaf ve zanaat ile ilgili alanlar olan Nalbant-

lık, Tüccarlık ve Çulha bulunmaktadır. 

Tablo 7. Sicilde Adı Geçen Meslek Grupları: 

Bakkallık Nalbantlık  

Çobanlık Ustalık 

Tüccar Çulha  

3.3. 348 Numaralı Tarsus Şerʻiyye Sicili’nde Geçen Yer İsimleri 

3.3.1. Sicilde Adı Geçen Dükkân 

348 Numaralı Tarsus Şer‘iyye Sicilleri’nde geçen belgelerde sadece Bakkal 

adı geçmektedir.  

3.3.2. Mahâlle İsimleri 

348 Numaralı Tarsus Şe rʻiyye Sicilleri’nde geçen belgelerde 35 tane Mahâlle 

adı tespit edilmiştir. Tarsus bölgesinin coğrafî konumu ile ilgili bilgiler elde edilme-

sini sağlamaktadır. Genel olarak bölgede geçen Mahâlleler, isim ve unvanlar ile ad-

landırılmıştır. 

Tablo 8. Sicilde Geçen Mahâlle İsimleri. 

Musalla Sulak 

Dinek Sofular 

Şamlı Tekke 

Sakızlı Kızılmurat 

Ömerli Müfti 

Çekman Ermeni  

Afkan Çıblak 

Camii Cedid Cami-i Kebir 

Cami-i Atik Kabaklb 

Debbağhane Zorbaz Harkı 

Çataklı İncehark 

Kırlı Eski Sahralı 

Müminli Hecceli 

Abdülhadi Çeşmeli 
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Yeni Mâh. Abdülhadi 

Cami-u nur Arazi 

Sakallı Küçükminare 

Sulak  - 

 

3.3.3. Sicilde Adı Geçen Karye (Köy) İsimleri 

348 Numaralı Tarsus Şerʻiyye Sicili’nde köyler geçmektedir. Köyler, Tar-

sus’un çevre ve konumunu göstermektedir. Toplam 63 köy ismi geçmektedir.  

Tablo 9. Karye (Köy) İsimleri.       

Yaraş Kargılı Karadirlik Mazhar 

Ali Ağa Kaleiatik  Yüksekevran Fataş 

Şahin Tobcu Kalburcu İbrişim 

Süleyman Beğli Kürt Musa Tuzla  Dervişler 

Karakaş Paltalı Olukkoyağı Burhan 

Karakütük Tekke Arifli Kürtbalcı 

Ali fakih Kelahmed Zebir Karadiken 

Koca Bucak Takbaş Kargılı Çavuşlu 

Kaklıktaş Kölemusa Çatak Beşirköy 

Eşentürk Keşlik Çomak Çatalca 

Ağcekocalı Esenli Yenice Bayramlı 

Mülki Çavuşlu Debbağlar Karagücer 

Harmankarlı Çam Merkez Çataklı 

KırMahâlleli Karyesi Deli Minnet Tabbaklar Arzen 

Çay Kırhüyüğü Pirömerli Halli Efendi Oğlu 

Yunusoğlu Küçük Sebil Enik 

Kuşçular Ali Ağa - - 

3.3.4. Vilâyet, Sancak, Kazâ, Nâhiye, Bucak ve Mahâlle İsimleri 

Sicilde geçen, Vilâyet, Sancak, Kazâ, Nâhiye, Bucak, Mahâlle gibi coğrafî 

yerler bulunmaktadır.  Ayrıca Tarsus dışında geçen yer isimleri ve şehirlerde bulun-

maktadır.   
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Tablo 10. Vilâyet, Sancak, Kazâ, Nâhiye, Bucak ve Mahâlle İsimleri.   

VİLAYET SANCAK KAZÂ NAHİYE BUCAK MAHÂLLE 

Adana Mersin Karataş Tekelü Cabbarkaya  Musalla 

İzmir İçel Karaisalı Borahıl Ganime Dinek 

Tuna Kayseri Hamidiye Seyis - Şamlı 

Diyarbakır Silifke Karaçalı Karataş Cuma  Sakızlı 

- - - Hasan - Ömerli 

- - - Gülek - Çekman 

- - - Nemrut - Afkan 

- - - Yağra - Cami-i Cedid 

- - - - - Sulak 

- - - - - Sofular 

- - - - - Tekke 

- - - - - Kızılmurat 

- - - - - Müfti 

- - - - - Ermeni  

- - - - - Çıblak 

- - - - - Cami-i kebir 

- - - - - Kabaklb 

- - - - - Cami-i atik 

- - - - - Debbağhane 

- - - - - Çataklı 

- - - - - Kırlı 

- - - - - Müminli 

- - - - - Abdülhadi 

- - - - - Yeni  

- - - - - Zorbaz harkı 

- - - - - İncehark 

- - - - - Eski sahralı 

- - - - - Hecceli 

- - - - - Çeşmeli 

- - - - - Abdülhadi 

- - - - - Camiunnür 

- - - - - Arazi 

- - - - - Sakallı 

- - - - - Küçükminare 

- - - - - Sulak  
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3.4. Sicilde Geçen Diğer İsimler 

 3.4.1. Sicilde Geçen Devlet Görevlileri 

Sicilde geçen devlet görevlileri, isimleri ve görevleri ile beraber tablo şeklin-

de belirtilmiştir. Mal Müdürleri, Mal Müdürü Vekkilleri, Eytam Müdürü, Mersin 

Polis me’mûru, Bekçi Başı, Mersin Sancağı Müdde-i Umumi Müavini, Müfti Efendi, 

Mersin Müdde-i Umumi Müavin Vekili, Mersin Müdde-i Umumi Vekili Vezabtiye 

Me’mûru Yüzbaşı, Mersin Polis Müavini, Mersin İskele Komisyonu Me’mûru, Tar-

sus Polis Me’mûru, Kızılmurat Mahâllesi İmamı gibi görevliler bulunmaktadır. 

Tablo 11. Sicilde Geçen Devlet Görevlileri. 

Şahısların İsimleri Görevleri 

Ahmed Efendi    Mal Müdürü  

Hilmi Efendi    Mal Müdürü ve Beytülmâl Me’mûru  

Mehmed Ali Efendi   Mal Müdürü   

Leventzade Mehmed Emin Efendi Eytam Müdürü   

Ahmed Efendi  Mal Müdürü Vekili  

Mehmed Efendi   Mal Müdürü Vekili  

Saruhan İbni İbrahim  Mal Müdürü 

Sadık Efendi İbni İbrahim  Mal Müdürü ve Yave Me’mûru  

Ahmed Efendi İbni Nazır  Tarsus Polis Me’mûru 

Mustafa Ağa  Bekci Başı  

Memdüh Beğ Efendi  Mersin Sancağı Müdde-i Umumi Müavini 

Mehmed Dede   Mersin Sancağı Müdde-i Umumi Müavini 

Mustafa Efendi    Mersin Polis Me’mûru 

...     Müfti Efendi 

Seyyid Efendi    Mersin Müdde-i Umumi Müavin Vekili 

Mehmed Hilmi   Mersin Müdde-i Umumi Vekili Vezabtiye Me’mûru Yüzbaşı 

Zenci Ali Ağa Efendi  Mersin Polis Müavini 

Sami Efendi    Mersin İskele Komisyonu Me’mûru 

Abdullah Efendi   Tarsus Polis Me’mûru 

Abdüsselam Bin Şeyh Ahmed Kızılmurat Mahâllesi İmamı 
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3.4.2. Sicilde Geçen Askerî Görevliler 

348 Numaralı Tarsus Şerʻiyye Sicili’nde birçok askerî isimli görevli bulun-

maktadır. Sicilde geçen askerî görevlilerin isimleri, bulundukları yer ve unvanları 

belirtilmiştir. 

Tablo 12. Belgelerde Geçen Askerî Sınıfa Mensub Kişilerin İsimleri ve Görevleri. 

Sayfa/Hüküm No Şahısların İsimleri Yer  Unvan  

22-23  Boyacı Karabet Arazi Mahâllesi Süvari Zabtiyesi 

26 Hasan Ağa İbni Meh-

med 

Kargılı Mahâllesi Zabtiye 

11-12 Harputlu Hasan Bin 

Mehmed 

Paltalı Karyesi Asker 

21-22  Şehran Ağa Burhan Karyesi Tekaüd Zabt Yüzbaşısı 

63 Mehmed Hilmi Efendi   Mersin Mersin Müdde‘î Umumî 

Müavini Vekili ve Zab-

tiye Me’mûru Yüzbaşı 

348 Numaralı Tarsus Şerʻiyye Sicillerinin Transkripsiyonunu yapmış oldu-

ğumuzsicil belgeleri, Tarsus kazâsına ait olup 65 civarında belgeden oluşmaktadır. 

Bu siciller; 

İlk olarak, güdülürken kaybolan veya bir şekilde çalınan malların araştırılma-

ları sonucunda bulunduğu yer veya kişilerin tesbit edilmesiyle beytülmâl ve malmü-

dürleri tarafından bunların kendisine teslim edilmesini ihtiva etmektedir. 

 İkinci olarak verâset da‘vaları gelmektedir. 

 Üçüncü olarak ailevî anlaşmazlıklar ve az da olsa aldatmalar nedeniyle ay-

rılmalar, boşanmalar ve nikâh akidleri gelmektedir. 

 Dördüncü olarak gerek yaşlıların terekesinin takibi gerek küçük çocuklara te-

rekeden isabet eden hukukunun muhafazası için vasî ta‘yînleri bulunmaktadır. 

 Ayrıca nikâh akdi, mülk satışı, mülk ihtilafı, kız kaçırma iddiâsı, vakıf, katıl,  

sirkat, darb ve askerlikle alakalı sicillerde bulunmaktadır. 
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SONUÇ 

 Şerʻiyye sicilleri’nde yer alan bilgiler, geçmiş dönemlerin aydınlatılmasına 

fayda sağlamaktadır. Bunun yanı sıra bugün bilinmeyen konuların açığa çıkarılması-

na ve geçmişteki olayların, durumların daha etraflıca bilinmesine ve pekçok konuya 

katkısı olmaktadır. Sicil çalışmaları, özellikle yerel çalışmalar için ana kaynak olarak 

önem arz etmektedir. Bu çalışmada, 348 Numaralı Tarsus Şer’iyye Sicilleri’nde yer 

alan dönemin sosyal, kültürel, ekonomik ve dinsel konuları ile ilgili tespitler yapıl-

mıştır.  

Tarsus, Çukurova’nın en eski ve önemli merkezlerinden biri olmuş, tarihî dö-

nemler içinde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, farklı devletlerin idâresinde 

bulunmuştur. Tarsus, Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girdikten sonra idarî yapısı 

bir önceki dönemlerde var olan yapılar üzerine kurulup bir takım yenilikler ve deği-

şiklikler ile oluşturulmuştur. İdarî yapı altında kurulan hukukî idâre de önceden var 

olan müesseselerin devamı ve yenilerin eklenmesi şeklinde olmuştur. Daha önce var 

olan Türk- İslâm devletlerinin kurduğu müesseseler tamamen değiştirilmemiş döne-

min şartları ve toplumun yapısı gereği bu müesseseler devam etmiştir. Osmanlı’da 

İslâm hukuku, hukuk idâresinin temeli olmuştur.  Şer’î hukuk ve örfî hukuk kuralla-

rının şartlara ve durumlara göre uygulanması yeri geldiğinde iki duruma da bakılarak 

kararların alınması adaletin son derece sistemli bir şekilde uygulandığını göstermek-

tedir.  Bu yürütme yetkisine sahip görevlilerin başında kadı olmak üzere; bulunmuş 

oldukları yerin, bölgenin hukukî ve idarî sorumluluğunu alarak devlet adına bölgeyi 

yönetmişlerdir. Adaletin son derece önemli olduğu görüşü kararların alınmasında 

etkili olmuştur. Alınan kararların tutulduğu defterler olan şerʻiyye sicilleri hukuk 

tarihinde son derece önem arz etmektedir. Özel bir titizlik ile yazılan bu defterler, ait 

oldukları bölgenin şartlarına göre muhafaza edilmiştir. 

Şerʻiyye sicilleri, Osmanlı Devleti’nin iç politikası hakkında detaylı bilgiler 

sunmaktadır. Şerʻiyye sicilleri’nde birden fazla yazı çeşidi kullanılmıştır. Bunlar: 

Rika, Talik, Divanî, Siyakat gibi yazı türleridir. Sicillerde bizzat kadıların karar ver-

diği konulardan olan mirâs, boşanma, vakıf, nikâh, gibi da‘valarda alınan kararlar yer 

almaktadır. Ayrıca merkezden gelen belgelerden olan fermân, berât, buyruldular da 
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yer almaktadır. Siciller, insanların toplumsal ilişkilerini belirterek hukukî idârenin 

yürütülme ve uygulanma alanları ile ilgili bilgiler vermektedir. 

Sicillerin incelenmesi sonucu sicillerin kaydedildiği dönem ile günümüzün 

karşılaştırması yapılabilmektedir. Tarsus’un dönemin şartları göz önünde bulunduru-

larak içinde bulunmuş olduğu sosyo-ekonomik yapısı toplumun diğer pek çok alanını 

da etkilemektedir. Bir boşanma da‘vası ile ailevî durum hakkında bilgi sahibi olma-

mızın yanı sıra ekonomik şartların boşanma da‘vasında ne derecede etkili olduğunu 

görmekteyiz. Çalınan bir eşya da‘vasında toplumun kullanmış olduğu araç ve gereç-

leri tespit etmek mümkündür. Yine sicillerde geçen aile verâset, vesâyet,  gayrimüs-

limler gibi belgeler dâhilinde dönemin sosyal yapısı ile ilgili sonuçlar elde edilmek-

tedir. Bölgenin bulunmuş olduğu Mahâlle, karye, nâhiye, bucak, vilâyet gibi yer 

isimleri ile mâhallî merkezler ve çevre merkez isimleri ile ilgili bilgiler bulunmakta-

dır.   

Ekonomik yapı çerçevesinde, sicillerde geçen hayvan ve hayvan fiyatları ile 

halkın ne tür hayvanlara sahip oldukları hakkında bilgiler bulunmaktadır. Meslek 

gruplarından toplumun sahip olduğu mesleki unvan ve mesleki uğraşlar tespit edil-

mektedir. Dini kurumlar çerçevesinde vakıf, mescit ve camilerin isimleri, gelirleri ait 

oldukları merkezler hakkında bilgiler geçmektedir. Siyasî yapı çerçevesinde devlet 

görevlileri ile askerî görevliler geçmektedir. Görev ve unvanların isimleri de ayrıca 

belirtilmiştir. 

Çalışmasını yaptığımız 348 Numaralı Tarsus Şerʻiyye Sicilleri, özellikle top-

lumsal ve hukukî yapı hakkında verdiği bilgiler açısından önem teşkil etmektedir. 

Ayrıca, Tarsus şehri hakkında bilgiler elde edilmesini sağlamaktadır.  
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